19. nedelja med letom

ponedeljek, 14. 8.,
Maksimilijan Kolbe
duhovnik, mučenec

torek, 15. 8.,

13. avgusta 2017

MARIJINO
VNEBOVZETJE
Izidor Bekanja,
mučenec

št. 33/17

Pridi!

KAMNJE ob 8.00
za † Lenico Vodopivec,
p. n. darovalcev
od 7.30 možnost za spoved
KAMNJE ob 7.00
za †† starše Rovtar,
Potoče 15a
od 7.30 možnost za spoved
VRTOVIN ob 9.00
za † duhovnika Jožefa
Podgornika, Vrtovin 24

GOJAČE ob 19.00
za vse †† Slejko in Pegan,
p. n. Gojače 37
ČRNIČE ob 19.00
za † Pavlino Paljk,
p. n. črniške molitve skupine
za župnijo
od 18.30 možnost za spoved

PROCESIJA SRT

Ljudje gremo skozi obdobja v življenju, ko se čutimo močne. Zmoremo delati iz svoje sposobnosti in moči. Pride pa tudi čas, ko se učimo
Peter mu je
odgovoril in
drugačne moči.
rekel: »GoSpomnim se zgodbe o mami, ki je z veliko vnemo tudi versko vzgaspod, če si
jala svoje otroke, jih spodbujala, da gredo v cerkev, se vsa posvetila
ti, mi ukaži,
družini … Ko je najmlajšo hčerko obiskala neozdravljiva bolezen, se
da pridem po
ji je tista njena vera porušila. Ostala je religiozna, a v cerkev ni več
vodi k tebi.«
hodila. »Kako lahko Bog dopusti bolezen nedolžnemu otroku?« se je
On mu je
spraševala. Pozneje, po prestani preizkušnji, je njena vera postala
dejal: »Pridrugačna. Umirila se je. Vrnila se je v cerkev in ljudem tudi javno podi!« In Peter
vedala: »Sedaj vem, da je vse dar. In sedaj tudi vse okoli sebe živim
je stopil iz
kot dar. Sedaj vem, kaj pomeni živeti svobodno.«
čolna, hodil
Tudi mi smo mislili, da bomo živeli svobodno, potem ko bomo v žipo vodi in šel
k Jezusu. Ko
vljenju končno postavili trdno točko in nanjo naslonili svojo »zagotopa je videl,
vljenost«. Toda Kristus nas želi naučiti drugačne trdnosti. To je vera
da je veter
Cerkve, v kateri se osvobodiš odvečne lastnine, duhovnega imetja.
močan, se je
To je vera, ko – čeprav imaš skrbi, družino, težave v službi … – nimaš
zbal. Začel se več kaj izgubiti in kaj dobiti. Vse je namreč dar. Živiš polno, čeprav se
je potapljati
nimaš kam nasloniti. Zato Jezus reče Petru: »Pridi!«
in je zavpil:
Ta Jezusova hoja po vodi nima prav nič skupnega s kakšno hojo po
»Gospod, reši
žerjavici.
Je ravno obratna. Pri novodobnih obredih človek zelo močno
me!« Jezus je
zaupa
vase.
Tu pa vsa trdnost izvira iz odnosa z Drugim. Dokler je
takoj iztegnil
roko, ga prijel Peter živel iz odnosa z Jezusom, je lahko hodil. Ko se je osredotočil
nase, je izgubljal »tla« pod nogami. Učenci so to hojo razumeli šele
in mu dejal:
»Malovernež, po vstajenju in binkoštih. Vstali človek, Kristus, ni več podvržen obizakaj si podčajnim zakonitem narave. Toda že v tem življenju, polnem noči, vevómil?« In ko
tra in nevarnih valov, je mogoče z njim
sta stopila v
živeti drugačen »stil« življenja. Tudi
čoln, je veter
tebi »sredi temne noči« pravi: »Pridi.
ponehal.
Nimaš druge trdnosti kot mene.«
(Mt 14,28–32)
Tudi v nebesih ne bomo imeli trdnih
tal pod seboj. Dokončno zaupanje bo
Odlomki Božje besede
edina trdna gladina. Dovolj preizkuna naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 56,1.6–7
šenj te obiskuje, da se lahko že na tej
2. berilo:
strani groba sredi dneva in sredi noči
Rim 11,13–15.29–32
evangelij: Mt 15,21–28
učiš tega, kar bo na oni strani.
župnik

sreda, 16. 8.,
Rok,
romar, spokornik

četrtek, 17. 8.,
Hijacint poljski,
duhovnik
petek, 18. 8.,
Helena (Alenka),
cesarica
sobota, 19. 8.,
Janez Eudes, duhovnik

nedelja, 20. 8.,
20. NEDELJA
MED LETOM,
Bernard,
opat, cerkveni učitelj

SKRILJE ob 19.00
za † Borisa Feuče,
Vrtovin 37a
KAMNJE ob 8.00
za † Gabrijela Brica in
†† starše Rustja, Potoče 52

MALOVŠE ob 19.00
za † Cvetko Grgič,
30. dan
ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† Volčič,

p. n. Črniče 69

RAVNE ob 19.00
za † Venceslavo Lozar in †† Peršič ter Anderlič,
p. n. Ravne
ČRNIČE ob 19.00
za † Roberta Scolaro, 8. dan
KAMNJE ob 7.00
za † Milana in Ivano Brecelj, Vrtovin 77
ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji in sv. Krištofu v zahvalo in priprošnjo, p. n. d.
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Rudolfa Črmelja, p. n. Potoče

• V torek je zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja; šagra v Vrtovinu, vabljeni k sveti maši
s procesijo po vasi. Lepo pripravite oltarje in vse e potrebno. Večerna maša je v Črničah.
• Starejše in bolne obiskujem v ponedeljek dopoldne.
• Možnost za sveto spoved v ponedeljek in torek pred mašo.
• V Logu bodo svete maše in spoved na predvečer, v ponedeljek ob 20.00 (spoved od
17.00), po maši procesija z lučkami, na praznik spovedovanje od 6.00 do 11.00, svete
maše ob 6.30, 8.00 in 10.00.
• V četrtek gremo na Triglav, še se lahko prijavite (čimprej zaradi rezervacij vozovnic
in prenočišč). Več informacij o poti najdete na spletni strani. Hoja bo prilagojena tudi
za tiste z manj kondicije. Odhod v četrtek ob 14.47 z vlakom iz Nove Gorice, nato od
Savice po dolini Triglavskih jezer, v soboto se vračamo v dolino Krme. Prespimo Pri Triglavskih jezerih in na Planiki. V Novo Gorico se vrnemo z vlakom v soboto ob 21.07.
• Urnik letošnjega verouka bo na spletni strani od praznika vnebovzetja dalje.
 Za konec
MASKA – Mihec gleda televizijo in vpraša: »Oče, zakaj si ta Indijanec z barvami maže obraz?« Oče: »Napravlja si masko, kmalu
bo napadel.« Naslednji dan Mihec priteče na dvorišče: »Oče, pazi! Mama je v kopalnici pred ogledalom, kmalu bo napadla.«

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

