sv. Ciril in Metod

5. julija 2015
št. 27/15

ponedeljek, 6. 7.,
Marija Goretti,
devica in mučenka

SKRILJE ob 18.00
ČRNIČE ob 17.00
pogrebna za † Rajka Rustja, pogrebna za † Emilijo
Skrilje 45
Slejko, Ravne 30

torek, 7. 7.,
Vilibald,
škof

VRTOVIN ob 20.00
za †† Angela in Darinko
Soban, Vrtovin 47a

petek, 10. 7.,
Amalija,
redovnica

ČRNIČE ob 20.00
za duše v vicah,
po namenu
SKRILJE ob 20.00
MALOVŠE ob 20.00
po namenu darovalca
za †† Mirota in Marto Cigoj,
p. n. Malovše 31
KAMNJE ob 20.00
ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji
za † Edvarda in vse ††
za zdravje, Kamnje 46a
Brankovič, p. n. Črniče 78a
VRTOVIN ob 20.00
RAVNE ob 20.00
za †† Ivano Brecelj in Marijo po namenu
Kozamernik, Vrtovin 71b

sobota, 11. 7.,
Benedikt,
opat, zavetnik Evrope

SKRILJE ob 8.00
za † Rajka Rustja,
Skrilje 45, 8. dan

sreda, 8. 7.,
Kilijan,
škof in mučenec

Brez hinavščine

Neki ošaben pravnik je vprašal preprostega kmeta: »ZaZakaj naša
kaj ne nosiš glave pokonci kakor jaz? Ne sklonim je ne pred
pridiga ni iz
Bogom ne pred ljudmi.« »Gospod,« mu je odgovoril kmet,
blodnje, ne iz
»vidite njivo pšenice? Samo prazni klasi stojijo pokonci.
nečednih nagibov ali zvijačno- Tisti z zrnjem so sklonjeni.«
sti, marveč tako
Šele čas žetve bo pokazal, kje je bila prava pokončnost
govorimo, kakor in prava ponižnost. Šele ob žetvi se bodo pokazali klasi, ki
nas je Bog imel
na zemeljski poti niso vedno vidni. Koliko danes kričečih
za vredne, da
uspehov bo jutri popolnoma pozabljenih. Koliko resničnih
nam je zaupal
klasov, ki so šli skozi Božje mlatilnice in mline, bo za vedno
evangelij; ne,
ostalo. Sveta brata Ciril in Metod sta se odpravila med Slokakor bi hoteli
ugajati ljudem,
vane z iskrenim namenom. »Nismo iskali človeške časti ne
ampak Bogu,
pri vas ne pri drugih,« je povedal že sv. Pavel.
ki preskuša
Jezus je od vsega najbolj bičal hinavščino. Vedel je, da
naša srca. Kajti
bo
to ena glavnih nevarnosti za kristjane. Koliko neiskrenikoli nismo
nosti in pozunanjenosti je še vedno med kristjani! Papež
bili priliznjeni
Frančišek vedno znova prav preroško razgalja to rakavo
v govorjenju,
kakor veste, nirano upokojenih kristjanov. Taki kristjani Boga še vedno
koli iskali prilike niso doživel kot odrešenika. Bojijo se zase, ker še niso šli
za lakomnost.
skozi Kristusov grob. Še vedno se bojijo za svoje žito. Ne
Bog je priča;
tudi nismo iskali dovolijo mu, da bi šlo v klasje in skozi mlin. Ustavljajo se pri
tem, kar še manjka.
človeške časti
ne pri vas ne pri
Kristjan, ki se preveč ukvarja s seboj in svojo podobo
drugih.
pred drugimi, drži svoje življenje v
1 Tes 2,3–6
konzervi. Naša zunanja podoba pa
hvala Bogu vztrajno razpada, da bi
prišla na dan resnična podoba.
Ne le za novomašnike, za vse prosimo v teh časih, da bi ne oznanjaOdlomki Božje besede
li svoje lastne podobe. Le kdor ni
na naslednjo nedeljo:
poln
samega sebe, je lahko s pol1. berilo: Am 7,12–15
nim klasom pokončen.
2. berilo: Ef 1,3–14
evangelij: Mr 6,7–13

Bogoslužje:

župnik

četrtek, 9. 7.,
Veronika Giuliani,
mistikinja

nedelja, 12. 7.,
PETNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM
Mohor in Fortunat,
mučenca

ČRNIČE ob 17.30
za vse †† Ušaj in Živec,
p. n. Črniče 78a

KAMNJE ob 7.00
za župnijo
ČRNIČE ob 9.00
za † Janka Kosovela, p. n. Črniče 84a
SKRILJE ob 9.00
Vinka Bratina, Skrilje 37
šagra sv. Marjete, PROCESIJA SRT

• Danes popoldne shod v Logu ob 17. uri, spovedovanje od 16. ure.
• Hvala požrtvovalnim animatorjem, gospodinjam in vsem, ki ste prinašali
dobrote in sodelovali pri oratoriju. Bilo je blagoslovljeno in zelo dobro pripravljeno. Posodo in najdena oblačila vzemite zadaj v cerkvi v Kamnjah.
• V nedeljo je šagra sv. Marjete v Skriljah. Vabljeni k sveti maši ob 9. uri,
procesiji SRT po vasi in popoldanskemu krajevnemu programu.
• Izlet na morje odpade zaradi pogrebov in premajhnega števila. Mladi in družine vabljeni v Stržišče in na druga poletna duhovna srečanja.
• V nedeljo, 12. julija, ob 20. uri bo v cerkvi sv. Jurija v Šturjah nastopil basist
Luka Debevec Mayer, argentinski Slovenec, z recitalom: "Veter veje, kjer
hoče ,... in njegov glas slišiš."

 Za konec
ZGODILO SE JE – »Sinoči je zmanjkalo elektrike. Pa sem se usedel in se malo pogovarjal z družino.«
»No in?« »Ni kaj, kar v redu ljudje.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

