16. nedelja med letom

ponedeljek, 23. 7.,
Brigita Švedska,
sozavetnica Evrope

torek, 24. 7.,
Krištof
mučenec

22. julija 2018
št. 29/18

KAMNJE ob 20.00
za † Zorko Bratina,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 19.30
za † Stanka Rebka,
p. n. Gojače

VRTOVIN ob 20.00
za žive in †† Lozar,
Vrtovin

ČRNIČE ob 19.30
za †† Janka in brata Kosovel ter
njune †† starše, p. n. Črniče

sreda, 25. 7.,

SKRILJE ob 20.00
za †† Lozar,
Skrilje
KAMNJE ob 20.00
četrtek, 26. 7.,
Joahim in Ana,
za † Janeza Čermelja, Kamnje
starši Device Marije
v Logu spoved in maše:
6.30, 8.00 in 10.00.
VRTOVIN ob 20.00
petek, 27. 7.,
Gorazd, Kliment in drugi za † Mirana Peršolja,
učenci Cirila in Metoda
Vrtovin, 30. dan
Jakob Starejši,
apostol

Kako počiva vodnjak

Tisti čas so
se apostoli zbrali pri
Jezusu in
mu poročali
o vsem, kar
so storili in
učili. Tedaj
jim je rekel:
»Pojdite
sami zase v
samoten kraj
in se malo
odpočijte!«
Mnogo ljudi
je namreč
prihajalo in
odhajalo,
tako da še
jesti niso
utegnili. In
odrinili so s
čolnom sami
zase v samoten kraj.
(Mr 6,30–32)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Kr 4,42–44
2. berilo Ef 4,1–6
evangelij: Jn 6,1–15

Deček je vsako leto mesec počitnic preživel s starši v kmečki hiši,
stari že 150 let. Pred hišo je stal vodnjak, v katerem nikoli ni zmanjkalo vode. Čez nekaj časa je družina hišo prenovila. Malo proč so
izkopali nov vodnjak, starega pa prekrili in pustili »za vsak primer«.
Dolga leta je vodnjak ostal zadelan, dokler ga ni novi gospodar iz
radovednosti odkril. Pričakoval je, da bo v njem zagledal bistro vodo,
ki jo je nekoč gledal kot otrok. Toda vodnjak je bil popolnoma suh.
Kaj se je zgodilo? Po dolgem raziskovanju je odkril, da v takšne
vodnjake vodi na stotine drobnih vodnih žil. Ko so zajemali vodo, se
je sprostil dotok in vodne žile so ostajale žive. Ko pa iz vodnjaka ne
zajemamo, se tanke žile zaprejo.
»Pot, po kateri nihče ne hodi, se zaraste,« pravi stara modrost.
Priti do majhnega, vendar stalnega, neopaznega in svežega dotoka
vode, to je počitek. »Pojdite sami zase na samoten kraj in se malo
odpočijte.« Apostoli so bili prevzeti od »rezultatov« dela in dogajanja. Jezus jih od nenehnih novosti umika na »samoten kraj«. Bodo ob
množici zunanjih govoric še slišali drobni notranji glas?
Lahko izkopljemo nov vodnjak, v katerega od zunaj pripeljemo
veliko novih, večjih cevi. Lahko gremo na samoten kraj in s seboj
nesemo vse pripomočke, da ne bi zamudili zunanjega dogajanja. Ko
pa nas tihi notranji glas spomni na pokriti vodnjak, ga pogumno odkrijmo in zajemímo. Mimogrede: Kako je s tvojo molitvijo, sedaj ko
imaš čas in ko ni izgovora na številne dolžnosti?
Ne takoj. Počasi se drobne žile izčistijo in oživijo. Ljudje nosimo
s seboj telo, dušo in duha. Ko gremo spat, naše telo in naša duša
(psiha) počivata. To dvoje imajo tudi živali. Duh pa je vdihnjen od
Boga in v človeku tudi ponoči dela naprej. Duh ne potrebuje počitka. Je kakor vodnjak, ki nas s stoterimi
žilami povezuje z drugimi in skrbi za stik z resničnim
življenjem. Kako slabo uslugo si delamo, ko želimo
čez počitnice odpočiti tudi duha. Vodnjak pokrijemo
in pustimo »za vsak primer«. Iz duha je treba redno
zajemati. Bolj ko zajemaš, bolj se v globini odpočiješ. V živem vodnjaku in čisti vodi lahko vidiš svoj
obraz in obraz drugega.
župnik

sobota, 28. 7.,
Viktor (Zmago),
papež

nedelja, 29. 7.,
17. NEDELJA
MED LETOM,
Marta,
svetopisemska žena

SKRILJE ob 8.00
za † Zdravka Rustja,
p. n. Šmarje

MALOVŠE ob 19.30
za † Danila Cigoja,
p. n. Kamnje
RAVNE ob 19.30
za vse †† Košuta, Ravne 13 in
vse †† Ravne 10, p. n. dar.
v Črničah adoracija od 21.00 do 22.00

ČRNIČE ob 19.30
Bogu in Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. darovalcev
ČRNIČE ob 19.30
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo ter dušam v
vicah, p. n. Črniče

KAMNJE ob 7.00
za † Nevenko Copič, p. n. Vrtovin
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za vse †† Grljevič, p. n. Gojače
KAMNJE ob 10.30
za družine za zdravje, Vrtovin

• V četrtek je shod svete Ane v Logu pri Vipavi; spovedovanje od 6. do 11. ure, svete maše ob
6.30, 8.00 in 10.00.
• Za župnijsko romanje na Košljun (v soboto, 25. avgusta) nas je 32. Prispevek za prevoz, vstopnino in ladjo bo 20€ (za otroke 15€), oddate prej ali na avtobusu.
• Prihodnjo nedeljo ob 17. uri gremo v Stržišče na teden duhovnosti; prispevek za cel teden je 65
€. Še kdo od mladih se lahko pridruži.
• Oratorij v Vipavskem Križu bo od 19. do 24. 8. Prijave čim prej na: oratorij.vip.kriz@gmail.com.

• Pri nabirki za oltar in prezbiterij v Skriljah ste v nedeljo zbrali in darovali 832,10 €. Hvala vsakemu
darovalcu posebej za velikodušni dar. Na spletu lahko najdete fotograﬁje in prisluhnete škofovi pridigi.
• Veroučenci ste ob šagri sv. Marjete izdelali zelo lepe razglednice. In Gospod je vaše delo obilno
blagoslovil, saj ste s prostovoljnimi prispevki sožupljanov zbrali 87,47€. Hvala vsem za darove,
ki bodo deklici Penlop iz Zambije omogočili šolanje! Jutri Penlop praznuje 10. rojstni dan. Hvala
veroučencem in odraslim mentorjem ter KS Skrilje za podporo in pomoč!

 Za konec
V RESTAVRACIJI – »Imate žabje krake?« vpraša gost natakarja v restavraciji. »Oh ne. Nimam. Tako
hodim zaradi revme.«
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

