18. nedelja med letom

ponedeljek, 6. 8.,
Jezusova spremenitev
na gori

torek, 7. 8.,
Kajetan Tienski,
redovnik

5. avgusta 2018

sreda, 8. 8.,

št. 31/18

Dominik,
redovnik

četrtek, 9. 8.,

Ali je Bog bogat?

Rekli so mu:
»Kakšno
znamenje boš
torej storil, da
bomo videli in
ti verjeli? Kaj
boš napravil?
Naši očetje so
jedli mano v
puščavi, kakor je pisano:
›Kruh iz nebes jim je dal
jesti.‹« Jezus
jim je dejal:
»Resnično,
resnično, povem vam: Ni
vam Mojzes
dal kruha iz
nebes, ampak
moj Oče vam
daje resnični
kruh iz nebes.
Božji kruh je
namreč tisti,
ki prihaja iz
nebes in daje
svetu življenje.«
Jn 6,28–33
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1Kr 19,4–8
2. berilo: Ef 4,30 – 5,2
evangelij: Jn 6,41–51

Godrnjanje čez hrano, na primer v skupni jedilnici kake ustanove, skoraj vedno kaže na neko drugo nezadovoljstvo. Odnos do
hrane kaže na stanje v tisti družbi.
Jezus še vedno govori o kruhu; kje je kruh, ki bo človeka zares
nasitil. Ne gre le za jed, gre za to, kaj bo zapolnilo človekovo globino. Globina lahko postane tudi praznina. Da jed ni le jed, danes
pričajo tudi motnje hranjenja, pretiranega najedanja ali hujšanja.
Hrani lahko začnemo dajati pretiran pomen. »Ne iščete me zato,
ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili.«
V vas je prišel bogat mož. Sklical je revne vaščane na vaški
trg. Rekel je, da želi z njimi deliti svoje bogastvo. Vsakemu je dal
nekaj denarja, s katerim lahko začne novo življenje.
Nekateri so hvaležno sprejeli njegov dar. Tisti, ki so ga poznali,
z bogatim možem niso imeli težav. Vedeli so, da je darežljiv. Drugi
so imeli veliko predsodkov. Nekaj se že skriva za tem. Nihče ne
daje zastonj, da ne bi pričakoval kaj v zameno. Bogatega moža so
obtoževali, da svoje bogastvo izrablja zato, da bi gospodoval nad
ljudmi. Po njegovem odhodu so bili nekateri ljudje pripravljeni na
nov začetek, drugi so ostali pri sodbah in nezadovoljstvu. Nekateri so godrnjanje nosili s seboj vse do groba.
Prav nič drugače ni z Božjim kruhom. Bog ga je želel razdeliti
čisto zastonj. Razdeliti, da bi lahko začeli novo življenje. Dokler
ga ne poznaš, dvomiš o njegovi dobroti. Ljudje imamo človeško
predstavo, zato težko sprejemamo Božjo dobroto. V tem se skriva
najgloblji odgovor na vprašanje, zakaj je tako malo vernih
in zakaj mnogi vero zavržejo.
Nič drugega Bog ne pričakuje, kot da ga povabimo in
sprejmemo v svoje majhno
življenje. Ko z njim živiš, ga
poznaš. Tisti, ki so ga poznali, z njim niso imeli težav.
župnik

Edith Stein, sozavetnica
Evrope

petek, 10. 8.,
Lovrenc,
diakon in mučenec

sobota, 11. 8.,
Klara Asiška,
devica

KAMNJE ob 20.00
za †† Cvetko in Dušana Slejka,
Potoče
VRTOVIN ob 20.00
za vse †† Gulič,
Vrtovin
SKRILJE ob 20.00
za †† starše Rustja, Skrilje
in †† Zgonik, Skrilje
KAMNJE ob 8.00
za duše v vicah,
Vrtovin

ČRNIČE ob 19.30
po namenu
ČRNIČE ob 19.30
za † Marico Hvalič in vse ††
Črniče
MALOVŠE ob 19.30
za † Mira in Marto Cigoj,
p. n. Malovše
RAVNE ob 19.30
za † Marjana Remca, p. n. Ajševica
v Črničah ni večerne adoracije

ČRNIČE ob 19.30
za † Benjamina in vse †† Valič, p. n. Črniče
ČRNIČE ob 19.30
v zahvalo za 30 let poroke, Lozar, Kamnje

nedelja, 12. 8.,

ni jutranje maše v Vrtovinu

19. NEDELJA
MED LETOM,
Ivana Šantalska,
redovnica

ČRNIČE ob 7.30
za † Marija Kosovela, p. n. Črniče
MALOVŠE ob 9.00
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Rovtar, Potoče

• Danes ob 17. uri je shod v Logu. Tema: oltar in družinska miza.
• Konec tedna sem na vikendu za družine v Stržišču. V nedeljo ni jutranje maše v Vrtovinu. V Kamnjah bo drugo mašo daroval zlatomašnik, g. Ivan Maslo iz Batuj.
• V nedeljo je šagra sv. Lovrenca v Malovšah ob 9. uri. Sveto mašo bo daroval p. Vid
Lisjak. Lepo poskrbite za sodelovanje in lepo vabljeni k udeležbi.
• Tako kot v Skriljah boste veroučenci tudi v Vrtovinu ob šagri imeli delavnico. Izdelovali boste preproste Marijine kapelice in za sožupljane za praznik pripravili presenečenje. Vaše druženje in ustvarjanje bo tudi tokrat dobrodelno, z mislijo na Penlop.
Zato računajte na torek, 14. 8. 2018, ob 9. uri. Z vami bosta Irena Čermelj in Urška
Capuder. Vrtovinski veroučenci, ki niste na počitnicah, si rezervirajte ta čas in obvezno
pridite! Vabljeni tudi drugi! Skupaj nam bo lepo!
• Tudi drugi avtobus za romanje 25. 8. se lepo polni in za septembrsko romanje v Medžugorje se tudi že nabirajo prijave.
• Beljenje cerkve v Gojačah je skoraj končano, v četrtek, 9. 8. ob 17. uri je začetek
čiščenja cerkve, pridite v čim večjem številu.

 Za konec
OSEBEK – Učiteljica je pri uri slovenščine na tablo napisala stavek: »Reven moški je umrl zaradi lakote.« »Peter, kje je osebek?« je vprašala učenca. »Verjetno na pokopališču!«
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

