Bogoslužje:
ponedeljek, 12. 8.,
Ivana Šantalska,
vdova, redovnica

KAMNJE ob 20.00
v čast sv. Jožefu za
mežnarja, p. n. darovalca

GOJAČE ob 19.00
za †† Rozalko in Ladislava
Slejka, p. n. Gojače 37

torek, 13. 8.,
Poncijan in Hipolit,
mučenca

VRTOVIN ob 8.00
za † Stanka Pirjevca,
Vrtovin 27a

ČRNIČE ob 19.00
za † Emila in †† Leban,
Črniče 26, p. n. Argentina

sreda, 14. 8.,
Maksimilijan Kolbe,
mučenec

SKRILJE ob 20.00
za †† Stanka in Albino
Bratina, Skrilje 37

četrtek, 15. 8.,
MARIJINO
VNEBOVZETJE,
Tarzicij, mučenec

KAMNJE ob 7.00
za župnijo

MALOVŠE ob 19.00
za † Bojana Rijavca,
p. n. Gojače 36
ČRNIČE ob 19.30
za †† Dorico in Slavico Cigoj,
p. n. Malovše 38

VRTOVIN ob 9.00
za vse †† mežnarje
vrtovinske cerkve, p. n. d.

od 19. ure možnost za spoved,
krajša adoracija po maši

procesija SRT

petek, 16. 8.,
Rok,
romar, spokornik

VRTOVIN ob 20.00
za † Vikco Lozar,
Vrtovin 89

ČRNIČE ob 19.00
za † Severina in †† Fišer,
Črniče 24, p. n. Argentina

sobota, 17. 8.,

SKRILJE ob 8.00
za †† sestri Pavlo in Darinko
Bajec, Skrilje 92

ČRNIČE ob 19.00
za † mamo,
p. n. darovalca

Evzebij,
papež in mučenec
DVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM, 18. 8.,
Helena (Alenka),
cesarica

KAMNJE ob 7.00
za zdravje, p. n. Vrtovin
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Ivana, Terezijo in Vilmo Brankovič, p. n. Črniče
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Rovtar, Potoče 15a

devetnajsta nedelja med letom
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Če zrno ne umre

»Ne boj se,
mala čreda,
kajti vaš
Oče je sklenil, da vam
dá kraljestvo. Prodajte svoje
premoženje
in dajte
vbogajme.
Naredite si
mošnje, ki
ne ostarijo,
neizčrpen
zaklad v
nebesih, kamor se tat
ne približa
in kjer molj
ne razjeda. Kjer je
namreč vaš
zaklad, tam
bo tudi vaše
srce.
(Lk 12,32–34)

 Za konec
V REDU – »Gospa, želodec vašega moža ni prav nič v redu.« »Oh, gospod doktor, kaj bi šele rekli,
če bi videli njegovo pisalno mizo!«
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

Odlomki Božje
besede na
naslednjo
nedeljo
Jer 38,4 6.8–10
Heb 12,1–4
Lk 12,49–53

Potem ko je Gospod ... šel v nebesa, se je njegova Cerkev
zbrala v skupnosti, ki je štela nekako sto dvajset ljudi, ...
pozneje pa se je tako zelo razširila, da je napolnila celotno
zemeljsko oblo z neštetimi ljudstvi. Da se bo to zgodilo, je že
sam Gospod jasno pokazal v evangeliju, ko je govoril apostolom: če pšenično zrno ne pade v zemljo, ostane samo. Ko pa
umre, prinaša mnogo sadu.
Očitno je mnogo sadu prineslo človeškemu odrešenju vstajenje po Gospodovem trpljenju. Gospod in naš Odrešenik namreč s pšeničnim zrnom pokaže na svoje telo. In ko je bilo to
pokopano v zemljo, je dalo mnogovrsten in neprešteven sad,
ker so po Gospodovem vstajenju po vsem svetu prišli na plano
plodovi kreposti in bogata žetev med verujočimi ljudstvi. Smrt
enega je namreč postala življenje vseh.
Ko drugje v evangeliju primerja nebeško kraljestvo, upravičeno pravi: Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu …
in čeprav je bil Bog slave in večne veličine, je postal najmanjši,
ker je imel za vredno, da se je rodil iz Device kot majhen otrok
v telesu. Ta je bil torej vsejan v zemljo, ko je bilo njegovo telo
izročeno pokopu. A potem ko je vstal od smrti s slavnim vstajenjem, je začel rasti na zemlji tako, da je postal drevo, ki ima
veje, na katerih prebivajo ptice neba.
V tem drevesu je nakazana Cerkev, ki je po Kristusovi smrti
vstala v slavo. V drevesnih vejah razumemo apostole. Podobno kot veje krasijo drevo v naravi, tako apostoli krasijo Kristusovo Cerkev z lepoto svoje milosti. Vemo, da na vejah prebivajo ptice neba. V prispodobi
smo v pticah neba označeni
mi, ki prihajamo h Kristusovi
Cerkvi in počivamo v nauku
apostolov kakor na izbranih
vejah.
Sv. Kromacij († 409),
oglejski škof, je bil Hieronimov prijatelj
Družina, Magnificat, št 7, avgust 2019

MARIJINO VNEBOVZETJE
V četrtek je
slovesni in zapovedani praznik Marijinega
vnebov zet ja.
Vabljeni na šagro v Vrtovin,
k sveti maši ob
9. uri in procesiji sv. Rešnjega telesa. V Črničah bo večerna
praznična sveta maša. Ta dan
bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji.
BOLNIKE IN STAREJŠE
pred praznikom obiskujem v ponedeljek dopoldne v Kamnjah in
pozno popoldne v Črničah. Lahko
tudi po dogovoru še druge dni.
BIRMANCI SE PRIPOROČAJO
Birmanci
vas
bodo po maši na
praznik v Vrtovinu in v nedeljo po maši v
Črničah osvežili.
Pripravili bodo limonado in še kaj sladkega. Priložnost, da se ustavimo po maši.
S tem se vam tudi vnaprej zahvaljujejo za prostovoljne darove, s
katerimi boste pomagali pri plačilu
avtobusa za pripravo na birmo v
Medžugorje, kamor odhajamo 21.
avgusta.

DELAVNICA
V sredo, dan prej, se kamenjski
(lahko tudi iz Črnič) birmanci dobite na 2-urni delavnici okoli 9.
ure pri Ireni Čermelj 040 654 967.
NABIRKA
v nedeljo tokrat ne bo šla za gradbena dela, ampak za birmance.
MOŽNOST ZA SPOVED
v Logu v sredo in četrtek in še
pred tedenskimi svetimi mašami.
V LOGU
Na večer pred praznikom, v sredo, v Logu spovedovanje od 17.
do 20. ure. Ob 20. uri maša in
procesija z lučkami. Strežniki iz
župnij se lahko pridružite procesiji po maši. Sami pridete z obleko
in ste med mašo z drugimi v prvih
klopeh.
Na praznik, v četrtek, spovedovanje od 6. do 11.ure. Svete maše
ob 6.30, 8.00 in 10.00.
ŽUPNIJSKO ROMANJE

V soboto,
31. avgusta, bomo
poromali v
Brestanico
(slovenski
Lurd), na
Bizeljsko,
v Bistrico ob Sotli … Odhod ob
6. uri. Cena še ni znana. Lahko
se že prijavite. (Če se prijavite
po sms ali e-pošti, morate dobiti
potrditev, da sem vas res vpisal.)

VABILO V PUŠČAVO
Bivše udeležence Delavnic molitve in življenja vabimo na PUŠČAVO v torek, 20. avgusta,
ob 15. uri v samostan v Križu. Prijavite se do 18. avgusta
Magdi na sms 031 893 457. Ko
vse umolkne, spregovori Bog.
Naj nam spregovori v urah tišine in molka, da bomo šli z njim
v svet močni in srečni.
URNIK VEROUKA
S katehistinjami smo uskladili
urnik, da boste lahko prej uskladili druge dejavnosti. Žal se ne
moremo izogniti »šolskemu«
sistemu, prevažanju, napetosti

s časom. Naj bo verouk vesela izkušnja skupine, petja, povezanosti,
delavnosti.
Popoldanske ure smo poskušali pomakniti na čim pozneje, vendar zaradi kombinacij s prostori pozneje
ne gre. Zlasti iz višjih razredov naj
otroci prihajajo ali odhajajo tudi peš, treba
jim je zaupati.
Letos bomo dali poudarek medsebojni povezanosti v molitvi in petju.
Sprotna obvestila bodo
na spletni strani. Vpis
otrok in nabava knjig
zadnji teden v avgustu
ali prej po dogovoru.

urnik 2019

