Bogoslužje:
ponedeljek, 18. 7., BATUJE ob 20.00
Elij iz Koštabone,
za † Viktorja Plahuta, Batuje 82
diakon, mučenec
torek, 19. 7.,
Makrina Mlajša,
devica
sreda, 20. 7.,
Marjeta Antiohijska,
mučenka
četrtek 21. 7.,
Danijel,
prerok

VRTOVIN ob 20.00
po maši molitvena skupina
za † Milko Vodopivec, Vrtovin 58, p. n. Erne

petek, 22. 7.,
Marija Magdalena,
svetopisemska žena
sobota, 23. 7.,
Brigita Švedska,
redovnica,
sozavetnica Evrope
ŠESTNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,

ČRNIČE ob 8.00
za † Marico in vse †† Hvalič, p. n. Črniče 1b

Krištofova;
dan starih staršev in
ostarelih

24 . 7.,
Krištof,
mučenec

šestnajsta nedelja med letom
17. julija 2022
29/22

MALOVŠE ob 20.00
v Črničah ob 20.00 molitvena skupina
za † Nevico Cigoj, p. n. Skrilje 47a
KAMNJE ob 20.00
po namenu, Vrtovin 89
ČRNIČE večerna adoracija od 21.00 do 22.00

SELO ob 20.00
za † Joška Novaka, Selo 28c
BATUJE ob 8.00
pri vseh mašah blagoslov vozil
za župnijo
KAMNJE ob 9.30
v zahvalo za rojstvo, Skrilje 2
ČRNIČE ob 11.00
v zahvalo za 30 let dela in za vse pokojne in žive
sodelavce, p. n. darovalca
v Šempetru:
za † Franca Podgornika, Črniče 69b

Kako dobro moliti

Gospod
ji je odgovóril:
»Marta,
Marta,
skrbi in
vznemirja
te veliko
stvari, a
le eno je
potrebno.
Marija si
je izbrala
boljši del,
ki ji ne bo
odvzet.«
(Lk 10,41–42)

 Za

ko nec

GOBE – Gospa, zakaj je umrl vaš prvi mož? – Zaradi zastrupitve z gobami, gospod
sodnik. – Pa drugi?
g – Prav tako zaradi zastrupitve
p
zg
gobami. – Pa tretji,
j , gospa?
g p
– Bila je nesreča, padel je po stopnicah. Ni maral gob.

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo:
1 Mz 18,20–32
Kol 2,12–14
Lk 11,1–13

Marti in Mariji delamo krivico, ko ju presojamo »od zunaj« in smo prvo naredili za delavko, drugo za molivko.
Prvo za preveč aktivno, drugo za kontemplativko. Morda
je bila tudi Marija zelo delavna. In morda je bila Marta tudi
dobra v molitvi. V naši krščanski vzgoji lahko pristanemo
v nevaren ali/ali. Zrela in živa krščanska duhovnost pa je
v in/in.
Kako združiti delo in molitev. Kako iti preko nenehnega
opravičevanja, da nimamo časa. Težava naše molitve ni
čas. Težava ni, da ne znamo moliti, tudi ne, da se nam vrinjajo raztresene misli. Težava molitve je naš »ego«. Preveč smo obremenjeni sami s seboj. Zato čakamo, da bomo
zbrali misli, da bomo lahko vzeli čas … Bistvo dobre molitve v tem, da ne izgubljamo časa in energije s »pripravo
sebe«.
Te predstavlja Marta. Želela je vse pripraviti najboljše.
Spraševala se je, ali bo dovolj dobro. In če bo dovolj dobro,
bo »jaz« opravičen. Pogosto
se lotimo molitve v pričakovanju, da bomo nagrajeni s
pomirjenostjo, morda z večjo jasnostjo o neki težavi.
Pričakujemo potrditev.
Marija pa predstavlja tiste, ki so prosti želje po takojšnji potrditvi. Marija se
usede, ker ni v središču njen
jaz, ne, kaj bodo rekli drugi,
ali bo imela potem dober občutek. Marta se čuti samo:

»Ti ni mar, da ME je sestra pustila
sámo streči? Reci ji vendar, naj MI
pomaga!«
Marija se zanese, da je samo
»del«. Je že del večje zgodbe, v
katero nas Bog želi pritegniti. Bog
nas vidi skupaj z drugimi. Mi pa
sebe gledamo le skozi »jaz«.
Pravijo, da ljudje na Zahodu danes
iščemo bližino, vendar jo nadomeščamo s tolažbami. Tudi ko iščemo
drugega, ga iščemo skozi sebe. In
morda je tudi v tem težava molitve.
župnik

SREČANJE STREŽNIKOV
Vse strežnike vabim,
da gremo skupaj na
počitniško pot s kolesi. Dobimo se v
četrtek
dopoldne.
Začnemo v Črničah
ob 8.45, potem se
pridružite skozi Malovše in Gojače do Potoč. Tam se počakamo ob 9.10. Od tam
proti Brjam in potem
ob (precej sence) Vipavi proti Slapu.
Vmes se bomo kratko, kdor bo želel,
namočili v Vipavi (kopali se zaradi varnosti ne bomo). V Vipavi gremo na
pico (ni treba denarja, časti župnik).
Vrnemo se nazaj po isti poti do pribl.
15. ure. Vzemite kolesarsko opremo,
pijačo, morda brisačo za postanek ob
vodi in zaščitno kremo. Tudi kakšen
resen kandidat za novega strežnika se
lahko pridruži.

KRIŠTOFOVA NEDELJA

Kot vsako
leto, bomo
tudi letos na
Krištofovo nedeljo blagoslovili vozila
pri vseh nedeljskih mašah. Tudi letos misijonsko
središče zbira darove »Z veseljem
darujemo, življenja rešujemo«. Darove za srečno prevožene kilometre
za misijonska vozila bomo zbirali kot
po navadi v posebno škatlo v cerkvi.
DAN STARIH STARŠEV IN STAREJŠIH
Lani je papež Frančišek določil, da
vsako 4. nedeljo v juliju obhajamo
svetovni dan starih staršev in starejših. Letos je to na nedeljo, 24. julija. Današnji svet pogosto prezre pomembno vlogo, ki jo imate. Njegova
želja je, da bi to nedeljo zanje pripravili tudi srečanje. Pri nas je priložnost,
da gremo koga z namenom obiskat in
da komu ponudimo svoj čas in prevoz
do nedeljske maše.
VABLJENI K MOLITVI
Časi nas kličejo k temu, da začnemo
dajati več poudarka molitvi. Poleti,
ko so dolgi dnevi, je morda še lepša
priložnost, da pridemo skupaj in molimo. Naše cerkve so posvečeni kraji
in ker so bogoslužja sedaj manj pogosta, je še pomembneje, da postanejo
tudi kraji zbiranja pri preprosti molitvi. V Črničah se zvesto zbirate vsako
sredo, v Vrtovinu na dan, ko je tam
maša. Lepo bo, če boste tudi v drugih
vaseh dali pobudo in se povabili med
seboj. Ni treba, da je molitev dolga.
Lahko preberete odlomek iz Svetega
in zmolite rožni venec. Naši predniki so marsikaj izmolili, tudi danes življenje v milosti ne bo teklo samo od
sebe.

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Olge Bratina ste za
cerkev v Skriljah zbrali in darovali
390 evrov. Hvala svojcem in vsem
darovalcem.
HVALA
za vaše darove za župnijo. V nedeljo ste v Kamnjah darovali 240,50, v
Črničah 153,14 in v Batujah (skupaj
z večerno mašo) 320,60.
OB SVETOVNEM DNEVU

Svetovni dan starih staršev in ostarelih
letos z naslovom »Še v staros rodijo
sadove« Ps 92,15). Ta dan je bil
ustanovljen leta 2021 in se vsako
leto praznuje po vsej Cerkvi na četrto
nedeljo v juliju, ob prazniku svetega
Joahima in svete Ane, Jezusovih
»starih staršev«.
Število ljudi, starejših od 65 let, na
svetu vse hitreje narašča. V zadnjih
60 le h se je ta starostna skupina
povečala za š rikrat in pričakuje se, da
se bo še naprej povečevala. Leta 2019
je bil v tej starostni skupini vsak 11.
prebivalec sveta, po ocenah pa se bo
čez 30 let ta delež povečal na vsakega
6. prebivalca. Poleg tega se je pred
š rimi le prvič v zgodovini zgodilo, da
je bilo število starejših od 65 let večje
od števila otrok, ki so mlajši od pet
let. Staranje prebivalstva prizadene
predvsem najbolj razvite države. Več
kot 25 % starejših v teh regijah živi
samih. Zato danes pomislimo na ste
starejše, ki bi bili veseli našega obiska
ali pozornos . Papež v svoji poslanici
pravi, da je »obiskovanje starejših, ki
živijo sami, delo usmiljenja v našem
času.«

Sve oče vabi stare starše in ostarele, naj
še naprej rodijo sadove, in jim predlaga,
naj na poseben način živijo razsežnost
molitve. To je - poudarja Frančišek –
»najdragocenejše
orodje, ki ga
imamo na voljo,
in
dejansko
najprimernejše
za našo dobo«.
»Zaupna molitev lahko naredi veliko:
lahko spremlja krik bolečine s h, ki
trpijo, in lahko pomaga spreobrni srca.«

MOLITEV ZA PRIHODNJEGA ŠKOFA
Škof Jurij Bizjak je napisal molitev za
novega škofa in prosi, da jo začnemo
moliti skupaj in posamično. Novi škof
ne bo imel lahkega dela, molitev zanj je
zelo pomembna.

Ti, Gospod, si naš Pastir!
Mi smo tvoje ljudstvo
in čreda tvoje paše.
Ti poznaš srca vseh in že veš,
kdo bo prihodnji pastir
naše škofije.
Pomagaj nam,
da bomo našli tistega,
ki bo hodil pred nami
in nam kazal pot;
ki bo hodil za nami
in pobiral utrujene;
ki bo hodil med nami
in nas vabil k spreobrnjenju.
Dobri Pastir, usliši našo prošnjo.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.

