16. nedelja med letom

ponedeljek, 18. 7.,

KAMNJE ob 20.00
za † Jožefa Kompara,
Kamnje 17, 30. dan

GOJAČE ob 20.00
za †† redovnici Alojzijo in
Judito Cigoj, p. n. Gojače 17

VRTOVIN ob 20.00
v čast Materi Božji
za zdravje, Vrtovin 17

ČRNIČE ob 20.00
za vse †† Fišer,
p. n. Črniče 26

Marjeta Antiohijska,
mučenka

SKRILJE ob 7.00
v čast Devici Mariji,
p. n. Skrilje

MALOVŠE ob 20.00
za †† sestri Dorico in Slavko
Cigoj, p. n. Gojače 36

četrtek, 21. 7.,
Danijel (Danilo),
prerok

KAMNJE ob 20.00
ČRNIČE ob 20.00
za † Franca Kodriča in †† za † Franca Peršiča, Vrtovin,
starše Čermelj, Kamnje 3b p. n. Črniče 36a, 1. obl.

petek, 22. 7.,

VRTOVIN ob 20.00
v dober namen,
Vrtovin 37a

RAVNE ob 20.00
za vse †† Slejko,
po namenu Ravne 27

SKRILJE ob 8.00
za † Stanka in Vido
Črmelj, Skrilje 37

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji,
p. n. Črniče 78a

Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec

torek, 19. 7.,
Makrina Mlajša,
devica

17. julija 2016
št. 29/16

sreda, 20. 7.,

Moli in delaj
V ponedeljek je godoval sveti Benedikt, glavni zavetnik Evrope.
S svojim preprostim pravilom »moli in delaj« je postavil temelje
Imela je sestro,
razviti Evropi. Vendar to ni bilo suho pravilo, ampak življenjski
ki ji je bilo ime
slog. Način življenja menihov je v času preseljevanj umiril teMarija. Ta je
danje narode in prekvasil njihovo kulturo. Delo se je povezalo z
sedla h Gospomolitvijo in molitev z delom. Ne prvo ne drugo ni bilo več ločeno
dovim nogam
od življenja.
in poslušala
njegovo beseDanes je od »moli in delaj« pri evropskih narodih ostalo večinoma
do, Marta pa je le še »delaj«. Vedno bolj polzimo nazaj v lažni mir »kruha in iger«.
imela s poZ delom je obremenjen, kdor ga ima in kdor ga nima. Ko Jezus
strežbo veliko
odgovarja Marti »Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet,«
dela. Pristopila
ji ne očita, da preveč dela in premalo moli. Človekova stranpot je,
je in rekla:
da
ga to, kar dela, preveč vznemirja. V Marti se prepoznamo mi,
»Gospod, ti ni
ko
je
delo ločeno od življenja. Ko zares moliš in je molitev del tebe,
mar, da me je
se ti pred očmi odpira smisel dela tvojih rok. Tudi ko pride čas, da
sestra pustila
delaš za golo preživetje, te napolnjuje z lepoto.
sámo streči?
Reci ji vendar,
Zgodi se, da molitev ni več del tebe in prideš tako daleč, da se
naj mi pomamoraš celo »spomniti« nanjo. Taka molitev je že ločena. Postane
ga!« Gospod
obveznost, napor. Ali pa, žal, kar je danes v zraku, kristjan moliji je odgovoril:
tev zamenja za pogovor s samim seboj. Čeprav pomaga, to ni več
»Marta, Marta,
molitev. Ni več hrana, ni več pogled.
skrbi in vzneTudi sam sem otrok tega časa in način življenja sveta me potegne
mirja te veliko
za seboj. A prav zato iz leta v leto bolj občutim, kako me molitev
stvari, a le eno
napolnjuje, da sem znova »nahranjen« in spet »vidim«. Sedaj tudi
je potrebno.
Marija si je
iz izkušnje vem, da se molitev ne da z ničimer nadomestiti.
izbrala boljši
Ko te začne »vznemirjati mnogo
del, ki ji ne bo
stvari« okoli tebe, se je v tvojem
odvzet.«
telesu prižgala signalna lučka: de(Lk 10,39–42)
javnost in poslušanje sta ločena,
ponovno ju združi, naj postaneta
le eno. Ni ti treba drugam, ni ti
treba odrivati dela, samo posluOdlomki Božje besede
šati začni. Ko boš spet videl le
na naslednjo nedeljo
eno, boš v tistem povezano videl
1. berilo: 1 Mz 18,20–32
tudi vse drugo.
2. berilo: Kol 2,12–14
evangelij: Lk 11,1–13

župnik

Marija Magdalena,
svetopisemska žena

sobota, 23. 7.,
Brigita Švedska, redovnica,
sozavetnica Evrope

nedelja, 24. 7.,
SEDEMNJASTA
NEDELJA
MED LETOM,
Krištof,
mučenec

KAMNJE ob 7.00 blagoslov vozil po vsaki sveti maši
za †† starše Bratina, Kamnje 44
ČRNIČE ob 9.00
po namenu
za župnijo
SKRILJE ob 10.30
za † Mirka Šavlija, Potoče 22

• Krištofova nedelja, v nedeljo po maši bo blagoslov vozil. Pri maši kot vsako leto posebej darujemo za srečno prevožene kilometre za vozila v misijonih.
• V nedeljo popoldne začenjamo počitnice v Izoli, še vedno se lahko pridružite. V Izoli se zberemo
ob 18. uri, gremo z avtomobili. Vse, kar potrebujete, je zapisano na spletni strani.
• Hvala delavcem in vsem drugim, ki ste v tem tednu poskrbeli za nov tlak in osvetlitev pred cerkvijo v Skriljah! Sedaj bo prišel prav vsak vaš dar, da pokrijemo še to novo pridobitev.
• Bliža se obisk milostnega kipa iz Fatime, ki že potuje po primorskih dekanijah. Namen tega
obiska je predvsem zadoščevanje in vztrajna molitev ter posebne milosti, ki vedno spremljajo
to romanje. V ponedeljek, 25. julija, dopoldne bo kip izjemoma za štiri ure obiskal tudi črniško
cerkev. Vse naslednje dni vabljeni v Log. V petek, 29. julija, bo skupna sveta maša s posvetitvijo
za obe župniji v loški cerkvi, pred tem pa molitev: od 14. do 15. ure za skupno molitev poskrbi
župnija Črniče, od 15. do 16. ure župnija Kamnje.

 Za konec
POSLUŠANJE – V družini lahko se zvrstijo tri stopnje poslušanja. Na začetku: on govori, ona ga posluša.
Po poroki: ona govori, on jo posluša. Po določenem času: oba govorita, sosedje poslušajo.
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

