18. nedelja med letom

ponedeljek, 3. 8.,
Lidija,
svetopisemska žena

torek, 4. 8.,
Janez M. Vianney,
arški župnik

2. avgusta 2015
št. 31/15

sreda, 5. 7.,
Marija Snežna (Nives),

Kaj naj delamo?
Jezus jim je odgovoril in rekel:
»Resnično, resnično, povem
vam: Ne iščete
me zato, ker ste
videli znamenja,
ampak ker ste
jedli kruh in se
nasitili. Ne delajte za jed, ki
mine, temveč za
jed, ki ostane za
večno življenje
in vam jo bo dal
Sin človekov;
tega je namreč
potrdil Oče,
Bog.« Tedaj so
mu rekli: »Kaj
naj delamo,
da bomo delali
Božja dela?«
Jezus je odgovoril in jim
dejal: »Božje
delo je to, da
verujete v tistega, ki ga je on
poslal.«
Jn 6,26–29

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1Kr 19,4–8
2. berilo: Ef 4,30 – 5,2
evangelij: Jn 6,41–51

četrtek, 6. 8.,

»Vse smo naredili, trudimo se živeti pošteno, pa nam gre
vse narobe. Drugi živijo kar tako in jim gre dobro …« Kolikokrat ljudje na glas ali samo tiho rečemo tako ali podobno.
Izkušnja marsikaterega vernega človeka je, da za trud ni
poplačan, medtem ko nekdo drug misli, da se je Bogu že odkupil s kopico dobrih del. Biti dober še ne pomeni kar samo
po sebi biti veren in biti veren še ne pomeni samo po sebi
biti dober.
»Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za
večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov.« In ljudje takoj
vprašamo: »Kaj naj delamo, da bomo delali Božja dela?« Ne
opazimo, da smo v protislovju. Ljudje ne moremo izvrševati
Božjih del. Že pri kruhu in mesu na poti skozi puščavo je bilo
jasno, da do te hrane človek sam ne more priti. Bog ne daje
hrane, da bi ljudi le malo dlje ohranil pri življenju, ampak
za življenje, ki bo ostalo za vedno. Večno življenje je Božje
delo. Do te hrane pa človek brez odnosa, brez sprejetja Drugega ne more. »Božje delo je, da verujete v tistega, ki ga je
on poslal.« Včasih je laže biti dober in popoln kakor sprejeti
drugega človeka. Mnogokrat je laže za Boga nekaj narediti
kot ga sprejeti. Zato je tako laže biti religiozen kot pa veren.
In ljudje tudi danes najprej zahtevamo znamenje, gotovost. Vero si
namreč še vedno predstavljamo kot
delo. Toda življenja se ne da zaslužiti.
Življenju se lahko le odpreš. V tem je
skrivnost vere.
Resnično veren človek bo tudi
vztrajno delal, samo poglejmo sedanjega papeža. Vendar nikar ne poskušaj delovati zato, da bi veroval,
ampak deluj iz vere. V tem je velika
razlika in velika sreča.
župnik

Jezusova spremenitev
na gori

prvi petek, 7. 8.,
Kajetan,
duhovnik

sobota, 8. 8.,
Dominik,
redovnik

nedelja, 9. 8.,
DEVETNAJSTA
NEDELJA MED
LETOM
Terezija Benedikta od
Križa (Edith Stein),
mučenka, sozavetnica
Evrope

KAMNJE ob 17.00
pogrebna za † Ano Rustja
Kamnje 55

GOJAČE ob 20.00
za †† Jožefa in Karolino
Čermelj, Gojače 8

ČRNIČE ob 20.00
za † Poldko Ušaj,
p. n. Batuje
MALOVŠE ob 20.00
za †† Cigoj, Maklovi,
Malovše 17
ČRNIČE ob 20.00
po namenu,
Drežniške Ravne 10
ČRNIČE ob 20.00
od 19. ure češčenje in spoved
na čast vsem svetnikom,
p. n. Gojače 8
RAVNE ob 20.00
za † Emilijo Slejko,
30. dan
VRTOVIN ob 7.00
za †† Curk, Vrtovin 21
ČRNIČE ob 7.30
po namenu, Drežniške Ravne
MALOVŠE ob 9.00
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Dušana in Cvetko Slejko, Potoče 2
V Malovšah ob 18. uri komemoracija v cerkvi

• Danes popoldne je v Logu redni mesečni shod, spovedovanje od 16. ure, ob 17. uri
sveta maša in litanije z blagoslovom. Tokratna tema: Družina oblikuje odnose.
• Do nedelje sem na tednu duhovnosti z mladimi v Stržišču. Če bo potrebno, kličite na
mobilno številko ali pokličite g. Joška Tomažiča v Šempas 041 636 260.
• Prvi petek. Vabljeni k spovedi in češčenju v Črničah.
• V nedeljo je šagra v Malovšah. Letos vabljeni, da se poleg dopoldanske svete maše
ob 9. uri udeležite komemoracije in predstavitve življenja rojaka msgr. Leopolda
Cigoja ob 80. obletnici smrti. Ob 18. uri v cerkvi v Malovšah program komemoracije in
predstavitev njegovega življenja. Nato odhod na njegov grob, nato vabljeni še druženju.
• Na Krištofovo nedeljo smo za sklad MIVA vozila v misijonih zbrali v Kamnjah 527,00
€, v Črničah 349,00. V imenu misijonskega središča hvala vsem darovalcem!

 Za konec
MOKRO – »Mama, ali je morje mokro?« »Ja, kaj pa misliš? Seveda je mokro!«
»Ja zakaj so pa potem sosedovi rekli, da so prišli iz morja čisto suhi?«
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

