Bogoslužje:
ponedeljek, 25. 7., ob 20. uri v vseh cerkvah
Jakob starejši,
skupna molitev za rešitev pred ognjem in za dež
apostol
BATUJE ob 20.00 19.30 molitev in možnost za spoved (zakristija)
torek, 26. 7.,
Joahim in Ana,
starši Device Marije

v čast sv. Ani, Batuje 66
v Logu shod od 6.00
VRTOVIN ob 20.00
po maši molitvena skupina
za † Jožefa Cigerleta, Vrtovin 127

sreda, 27. 7.,
Gorazd, Kliment in drugi
učenci Cirila in Metoda
četrtek 28. 7.,
Viktor I.,
papež

SKRILJE ob 20.00
v Črničah ob 20.00 molitvena skupina
za † Anko in †† starše Čehovin, Skrilje 24

petek, 29. 7.,
Marta,
svetopisemska žena

ČRNIČE ob 20.00 od 19.30 možnost za spoved (spovednica)
za †† starše Gašparin in Volk, Črniče 63b

sobota, 30. 7.,
Peter Krizolog,
škof in cerkveni
učitelj

SKRILJE ob 16.00
poročna sveta maša (Jernej in Špela)
SELO ob 20.00
za † Ivana Mužina, Selo 48a
BATUJE ob 8.00
šagra sv. Ane
za župnijo
KAMNJE ob 9.30
za †† Ivano in Jožefa Copiča, Vrtovin 127a
ČRNIČE ob 11.00
za †† Dorico in Slavico Cigoj, p. n. Malovše 38

OSEMNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
31 . 7.,
Ignacij Lojolski,
duhovnik

KAMNJE ob 20.00 od 19.30 možnost za spoved (spovednica)
za †† Šelj in Lojzko ter Nataljeta, Potoče 8a
ČRNIČE večerna adoracija od 21.00 do 22.00

v Batujah ob 12.00 krst otrok

sedemnajsta nedelja med letom
24. julija 2022
30/22

Še mi malo postanimo pesniki molitve
Iz poslanice za 2. svetovni dan starih staršev in ostarelih.
Rekel jim
je: »Kadar
mólite,
recite: Oče!
Posvečeno bodi
tvoje ime.
Pridi tvoje
kraljestvo. Naš
vsakdanji
kruh nam
dajaj od
dne do dne
in odpústi
nam naše
grehe, saj
tudi mi
odpuščamo
vsakomur,
ki nam je
dolžan, in
ne daj, da
pademo v
skušnjavo!«
(Lk 11,2–4)

 Za

ko nec

GNEČA – Policista sta na nočnem obhodu. V gostilni je vik in krik.
Stražnik: »Ti si mlajši,
j ,p
poglej,
g j, če jje g
gužva!« Kadet jje takojj nazaj,
j, z modrico pod
p očesom:
»Je ni! Sem bil takoj na vrsti!«

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo:
Prd 1,2,2.21–23
Kol 3,1–5.9–11
Lk 12,13–21

Starost ni nekoristen čas, v katerem bi se lahko umaknili in
potegnili vesla v čoln, ampak je čas, v katerem lahko še vedno obrodimo sadove. Čaka nas novo poslanstvo in nas vabi,
naj obrnemo pogled v prihodnost. »Posebna občutljivost nas,
starih, starostnega obdobja bi morala zaradi pozornosti, misli
in čustev, ki nas delajo človeške, ponovno za mnoge postati
poklic. In to bo ljubezenska odločitev starih do novih rodov.«
To je naš prispevek za revolucijo nežnosti, za duhovno in neoboroženo revolucijo, za katero vabim vas, dragi stari starši
in ostareli, da postanete njeni nosilci.
Svet doživlja čas hude preizkušnje, ki ga je najprej zaznamoval nepričakovan vihar pandemije, potem pa vojna,
ki prizadene mir in razvoj v svetovnem merilu. Ni naključje,
da se je vojna vrnila v Evropo v času, ko izginja generacija,
ki jo je doživela v preteklem stoletju. In te velike krize nas
lahko naredijo neobčutljive za dejstvo, da obstajajo še druge »epidemije« in druge razširjene
oblike nasilja, ki ogrožajo človeško
družino in naš skupni dom.
Zaradi vsega tega smo potrebni globoke spremembe, spreobrnjenja, ki naj demilitarizira naša
srca, ko vsakemu omogoči, da v
drugem spozna brata. In mi, stari
starši in ostareli, imamo veliko odgovornost: da naučimo moške in
ženske našega časa, da bodo videli druge z istim prizanesljivim in
nežnim pogledom, s kakršnim gledamo svoje vnuke. Izbrusili smo

svojo človeškost s prevzemom skrbi za bližnjega in danes smo lahko
učitelji mirnega in pozornega načina
življenja do slabotnejših. Naš način življenja bodo morda lahko zamenjali za šibkost ali popustljivost,
vendar bodo krotki in ne agresivni ter sleparski podedovali zemljo
(prim. Mt 5,5).
Eden od sadov, ki smo jih poklicani obroditi, je varovati svet. »Vsi
smo prišli s kolen starih staršev,
ki so nas držali v naročju«; danes
pa je čas, da na svojih kolenih – s
konkretno pomočjo ali tudi samo z
molitvijo – skupaj s svojimi držimo
še toliko prestrašenih vnukov, ki jih
še nismo srečali in ki morda bežijo pred vojno ali trpijo zaradi nje.
Varujmo v svojih srcih – kot je to
počel sveti Jožef, nežni in skrbni oče
– malčke iz Ukrajine, Afganistana,
Južnega Sudana …
Mnogi med nami so razvili modro
in preprosto zavest, ki jo svet tako
zelo potrebuje: ne rešimo se sami,
sreča je kruh, ki ga jemo skupaj.
Pričujmo o tem tistim, ki se slepijo,
da bodo svojo osebno uresničitev
in uspeh našli v nasprotovanju. To
zmorejo vsi, tudi najbolj slabotni:
ko se pustimo negovati – pogosto
ljudem, ki prihajajo iz drugih držav – je način, da povemo, da živeti
skupaj ni samo mogoče, ampak je
tudi potrebno.
Drage babice in dragi dedki, dragi ostareli, v tem našem svetu smo
poklicani, da smo tvorci revolucije
nežnosti! Storimo to in se naučimo
vedno bolje uporabljati najbolj dragoceno orodje, ki ga imamo in ki je
najbolj primerno za našo starost:
molitev. »Še mi malo postanimo
pesniki molitve; uživajmo v iskanju

svojih besed, ponovno si prisvojimo
tistih, ki nas jih uči Božja Beseda.«
Naša zaupna prošnja lahko veliko
stori: lahko spremlja krik bolečine tistega, ki trpi in lahko pomaga
spreminjati srca. Lahko postanemo
stalen »zbor« velikega duhovnega
svetišča, v katerem prošnja molitev
in zahvalna pesem podpirata skupnost, ki dela in se bojuje na polju
življenja.«
papež Frančišek

VABLJENI K MOLITVI
ZA USTAVITEV OGNJA IN ZA DEŽ
V ponedeljek ob 20. uri se zberemo
v vseh naših cerkvah pri molitvi rožnega venca. Zmolite veseli del rožnega venca in lahko še rožni venec
Božjega usmiljenja.
V teh dneh smo lahko v podporo gasilcem v molitvi. Stopimo skupaj za
ustavitev ognja in za vse prizadete
ter gasilce. Molimo skupaj tudi za
dar dežja.
SHOD V LOGU
V torek je shod svete Ane v Logu,
spoved od 6. do 11. ure, svete maše
ob 6.30 ter ob 8. in 10. uri. V nedeljo, 7. 8. je redni shod ob 17. uri,
spoved od 16. ure, sinodalna tema:
spregovoriti.
ŠAGRA SVETE ANE
V nedeljo je v Batujah župnijski praznik
svete Ane. Vabljeni k
praznični sveti maši,
ki bo prav tako ob 8.
uri. Daroval jo bo p.
David
Bresciani,
ki
je bil med nami kot

misijonar v vseh treh župnijah.
V ponedeljek v Batujah ob 19.30
molitev rožnega venca in možnost Gospod vsega stvarstva,
za sveto spoved pred praznikom odpusti človeštvu grehe proti naravi
in usmeri njene moči tako,
od 19.30 v zakristiji.
da bomo obdarjeni z dežjem.
POROKA
V soboto ob 16. uri bosta v Skriljah sklenila
zakonsko zvezo Jernej
Polanc in Špela Rustja.
Molimo zanju in za vse mlade pare.

Dobri Bog,
prosimo za tiste, ki sodelujejo
pri gašenju požara na Krasu;
vlivaj jim telesnih in duhovnih moči
in naj jih pri delu
varujejo angeli varuhi.

KRST
V nedeljo ob 12. uri bo
v Batujah prejela krst
Anika Čoha, hči Boruta
in Petre iz Batuj. Njeno
družino priporočamo v molitev.

MOLITEV ZA PRIHODNJEGA ŠKOFA
Škof Jurij Bizjak je napisal molitev za
novega škofa in prosi, da jo začnemo
moliti skupaj in posamično.

SKAVTI Z OBALE
Ta teden in do jutri sta bili med
nami v župnijskem domu v Kamnjah dve skupini skavtov iz župnije Škofije pri Kopru. Smo hvaležni, da lahko z obnovljenimi sanitarijami sprejmemo v hišo tudi
kakšno večjo skupino.
TEDEN Z MLADIMI V STRŽIŠČU
V nedeljo popoldan
začenjamo poletni
teden za srednješolce v Stržišču. Še
kdo se lahko pridruži. Prispevek za cel teden je 65
evrov. Priložnost, da doživite lepo
skupnost z mladimi iz drugih krajev.
HVALA
za vaše darove za župnijo. V
nedeljo ste na šagri v Skriljah za
skriljsko cerkev darovali 511,70 in
50 za župnijo, v Črničah 216,13 in
v Batujah in Selu skupaj 214,20.

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.

