17. nedelja med letom

26. julija 2015
št. 30/15

Čemu kruh
Eden izmed
njegovih učencev, Andrej,
brat Simona
Petra, mu je
rekel: »Tukaj
je deček, ki ima
pet ječmenovih hlebov in
dve ribi, a kaj
je to za toliko
ljudi?« Jezus
je dejal: »Recite ljudem, naj
sedejo.« Bilo
pa je na tistem
kraju veliko
trave. Posedlo
je torej kakih
pet tisoč mož.
Tedaj je Jezus
vzel hlebe, se
zahvalil in jih
razdelil med
sedeče. Prav
tako je razdelil tudi ribe,
kolikor so jih
hoteli.
Jn 6,8–11

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 16,2–4.12–15
2. berilo: Ef 4,17.20–24
evangelij: Mr 6,24–35

ponedeljek, 27. 7.,
Gorazd, Kliment in drugi
učenci Cirila in Metoda
torek, 28. 7.,
Viktor I.,
papež
sreda, 29. 7.,
Marta,
svetopisemska žena

četrtek, 30. 7.,

Nič novega pod soncem. Nekateri se z velikim pomanjkanjem komaj prebijajo skozi življenje, drugi zbolevajo od preobilne hrane in razvajenosti. Ponekod vlada lakota, drugod
spori zaradi kopičenja denarja. O vseh sredstvih in ob vsej
pameti smo gledano od daleč neodrasli otroci, ki še ne znajo
živeti na tej edinstveni zemlji.
Jezus je iz rok darovalca vzel tistih pet hlebov in dve ribi,
se zahvalil Očetu in dal, da so jih razdelili. Kako bi bilo med
nami, ko bi res obvladali vse težave in imeli vsega dovolj?
Človek takrat tako hitro pozabi …
Kristus nas ob tem čudežu spomni, čemu nam je dan kruh.
Nimamo ga vsi enako. Zakaj? Zato, da bi ob sprejemanju in
dajanju v svoje življenje spustili drugega človeka. Po tem čudežu tam ni bilo na enem kraju veliko hrane, ki bi jo hodili iskat. Ne! Hrana se je množila, ko so si jo podajali iz rok v roke.
Tudi v Kani se je voda spremenila v vino šele, ko so jo od sodov nosili gostom pri mizi. Kruh je bil od začetka ustvarjen, da
postane evharistija, Kristusovo telo. To pomeni povezanost,
občestvo, življenje z drugim in v drugem. To je življenje, to je
večno življenje, ki ga od vedno živi Bog. In Jezus je učencem
pokazal, da nam bo to življenje dostopno samo v njem. Bog
živi na tak način in v nebesa se pride samo po tej poti.
Kristus se je moral potem spet umakniti na goro. Ljudje
niso razumeli. Še vedno si Boga predstavljamo kot dobrega čudodelnika. V kruhu še vedno vidimo le predmet. Toda
hrana ni predmet. Vprašaj se ta teden, kako je s tvojo in vašo skupno
molitvijo pred jedjo. Ko bomo hrano
spet začeli blagoslavljati doma, bomo
na novo razumeli sveto evharistijo.
S kruhom bomo spet začeli verjeti v
vstajenje in večno življenje.
župnik

Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj

petek, 31. 7.,
Ignacij Lojolski,
duhovnik

prva sobota, 1. 8.,
Alfonz M. Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj

nedelja, 2. 8.,
OSEMNAJSTA
NEDELJA MED
LETOM
Evzebij, škof;
porcijunkula

KAMNJE ob 19.30
za Karlo Rijavec,
Kamnje 29, 8. dan
VRTOVIN ob 20.00
za †† Ladislava in Stanislavo
Bavčar, p. n, Branik
SKRILJE ob 20.00
za †† Marijo in Mirka
Kravosa, Skrilje 52

GOJAČE ob 20.00
za duše v vicah,
p. n. zakoncev
ČRNIČE ob 20.00
za †† starše in
vse †† Rebek, Črniče 83
MALOVŠE ob 20.00
za †† Mira in Marto Cigoj,

KAMNJE ob 20.00
za pokojne, p. n. Kamnje;

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji
za zdravje, p. n. Črniče 23

pred mašo priložnost za spoved,
po maši češčenje

Malovše 31; v ČRNIČAH tiha
adoracija od 21. do 22. ure

VRTOVIN ob 20.00
za dva †† Franca Vodopivca,
Vrtovin 58;

RAVNE ob 20.00
za † Rozino Stock Lozar,
30. dan

SKRILJE ob 8.00
za † Rajka Rustja,
Skrilje 45, 30. dan

ČRNIČE ob 20.00
za † Marico in vse †† Hvalič,
p. n. Črniče 1b

pred mašo priložnost za spoved,
po maši češčenje

od 7.30 češčenje in spoved

SKRILJE ob 7.00
za †† Albino in Stanka Bratina, Skrilje 37
ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Bavčar in Šatej, p. n. Gojače 3b
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Janeza Čermelja, Kamnje 31, p. n. Vrtovin

• Danes popoldne je v Logu shod sv. Ane. Od 16. ure dalje spovedovanje in škofijsko srečanje
Misijonske molitvene zveze in molitvena ura. Ob 17. uri bo škof Metod Pirih daroval sveto mašo,
nato pa bo pogovor s sedanjimi in nekdanjimi misijonarji. Vabljeni.
• Češčenje in spoved ob prvem petku in soboti bo v kamenjski župniji že v tem tednu, ker bom
naslednji teden v Stržišču. Starejše in bolne bom obiskal pred praznikom Marijinega vnebovzetja.
• V sredo bo v Črničah tiho češčenje pred Najsvetejšim od 21. do 22. ure. Vabljeni.
• V nedeljo popoldne gremo z mladimi na teden duhovnosti v Stržišče. Nekaj se nas je nabralo.
Začnemo ok. 18. ure. Če kdo takrat ne more, se lahko pridruži med tednom. Prispevek za ves
teden je 65 €. Povabite se med seboj na res doživeto druženje, poglabljanje in nova prijateljstva.
• V nedeljo, 2. 8., vabljeni v Križ na praznovanje porcijunkule in spravni dan; ob zakramentu
sprave prejmete popolni odpustek. Svete maše v samostanski cerkvi ob 7., 10. in 19. uri.
Najsvetejše bo izpostavljeno od 8. do 10. ure in od 15. do 19. ure.
• Ob smrti Karle Rijavec ste za cerkev v Kamnjah namesto cvetja zbrali in darovali 698,00 €. Vsem
darovalcem iskrena hvala! Domači se vam zahvaljujejo za vse molitve, dobre misli in izraze sožalja.

 Za konec
ŽALOST – »Zakaj pa jokaš, Tone?« »Bral sem, da je v Ameriki umrl milijarder.« »Saj ni tvoj sorodnik.« »Zato pa jokam.«

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

