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13. navadna nedelja, 26. junija 2011
Tisti čas
je rekel
Jezus
svojim
apostolom:
»Kdor ima očeta ali
mater rajši kakor
mene, ni mene vreden;
in kdor ima sina ali
hčer rajši kakor mene,
ni mene vreden.
Kdor ne sprejme
svojega križa in ne
hodi za menoj, ni
mene vreden. Kdor
najde svoje življenje,
ga bo izgubil, in kdor
izgubi svoje življenje
zaradi mene, ga bo
našel. Kdor sprejme
vas, sprejme mene;
in kdor sprejme
mene, sprejme
tistega, ki me
je poslal.
(Mt 10,37—40)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Zah 9,9─10
2. berilo Rim 8,9.11─13
evangelij: Mt 11,25─30

13. navadna nedelja, 26. junija 2011

S prijateljem sem vedno
»Zgodilo se je na počitnicah. V nedeljo smo se
peljali mimo neke cerkve, se ustavili, šli pogledat. Bila je ravno nedeljska maša. Pri tisti maši
sem povsem nepričakovano v sebi doživel izredno globok mir. Opazil sem lučko na spovednici in
se odločil, da grem. Bilo je, kot da bi se me nekdo
od znotraj dotaknil in mi odvzel breme. Od tistega trenutka dalje se je povsem drugače sprostilo
tudi moje telo in moje misli. To je opazila celo
žena. Zaradi tega notranjega miru sem se na počitnicah po več letih resnično odpočil. Šele takrat
sem začel v vsej globini živeti v sedanjosti.« Tako
pripoveduje mož, ki odslej vedno, kadar je zdoma, poišče možnost za obisk bogoslužja in dobro
duhovno branje.
Že mnogi so mi pripovedovali, kako so prav
med počitnicami, ko so imeli sicer druge načrte,
doživeli nepričakovan »Božji obisk«. »K maši sem
šla samo zaradi nedeljske dolžnosti, prav tam se
je začelo moje prijateljstvo z Njim.«
Morda tudi tebe že dolgo išče, da bi ti odvzel
breme, ti pa bežiš. Morda v počitnicah iščeš, a ne
najdeš sebe v svoji ljubeči globini ...
Prav med počitnicami se najbolj pokaže, ali je tvoja vera že postala prijateljstvo. Morda je še vedno le misel,
zamisel, projekcija tvojih notranjih podob in želja ... Odnos do nekoga, ki te
išče, se pokaže takrat, ko si pripravljen
za ta odnos kaj izgubiti. Največkrat
niti ne pomeni izgubiti, ampak samo
postaviti na drugo mesto. In glej, ne
da bi pričakoval, ti bo dano prav tisto
prvo, kar morda že toliko časa iščeš
in za kar se boriš.
župnik
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ponedeljek, 27. 6.,
Ema Krška,
kneginja

torek, 28. 6.,
Irenej,
škof in mučenec
sreda, 29. 6.,
Peter in Pavel,
apostola

četrtek, 30. 6.,
prvi rimski mučenci

KAMNJE ob 20.00
za †† Olgo, Vinka in Marjana
Kravosa, Potoče 50
VRTOVIN ob 19.00
8. dan za † Marijo Boltar,
Vrtovin 120
ob 17. uri mašn. posvečenje v N. Gorici

SKRILJE ob 20.00
za vse ††, Skrilje 30
KAMNJE ob 8.00
za †† Vodopivec in Cigoj,
Od 7.30 spoved,
Kamnje 1

GOJAČE ob 20.00
za †† Silvo in Jožks Bratina,
Gojače 13

ponedeljek, 27. 6.,

ČRNIČE ob 20.00
za vse žive in †† Slamič,
Bovcon, p. n. Črniče 67d
MALOVŠE ob 20.00
za †† Cvetko Gerljevič,
p. n. sorodnikov, Malovše

torek, 28. 6.,

ČRNIČE ob 20.00
8. dan za † Anastazijo Batič

četrtek, 30. 6.,
prvi rimski mučenci

ČRNIČE ob 20.00
za † Kazimirja in †† Bavec

prvi petek, 1. 7.,
Srce Jezusovo

POTOČE, pri kapelici ob 19.00
za † Stanislava Minkuža,
Potoče 12

prva sobota, 2.7.,
Marijino
brezmadežno srce

SKRILJE ob 15.30
poročna sveta maša

Ema Krška,
kneginja
Irenej,
škof in mučenec

sreda, 29. 6.,
Peter in Pavel,
apostola

po maši, češčenje Najsvetejšega.
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Marijino
brezmadežno srce

Kristina Lozar in Mitja Bratina

VRTOVIN ob 17.30
poročna sveta maša
SKRILJE ob 7.45
za † Stanislava Možina,
Skrilje 83
KAMNJE ob 10.30
za † Viktorja Lozarja,
Vrtovin 117
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Gojače 13
ČRNIČE ob 20.00
za vse žive in †† Slamič,
Bovcon, p. n. Črniče 67d
MALOVŠE ob 20.00
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p. n. sorodnikov, Malovše
ČRNIČE ob 20.00
8. dan za † Anastazijo Batič

po maši, češčenje Najsvetejšega.

Uro pred mašo spoved
in češčenje Najsvetejšega.

ČRNIČE ob 20.00
za † Iva Lebana
in †† iz družine, Črniče 79

Kristina Lozar in Mitja Bratina

VRTOVIN ob 17.30
poročna sveta maša

Cilka Gerželj in Hilarij Rovan
3. 6.
14. NAVADNA
NEDELJA
Tomaž,
apostol

KAMNJE ob 20.00
za †† Olgo, Vinka in Marjana
Kravosa, Potoče 50
VRTOVIN ob 19.00
8. dan za † Marijo Boltar,
Vrtovin 120
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Uro pred mašo spoved
in češčenje Najsvetejšega.

ČRNIČE ob 20.00
za † Iva Lebana
in †† iz družine, Črniče 79

Cilka Gerželj in Hilarij Rovan

ČRNIČE ob 8.00
za † Maro Ušaj,
p. n. Črniče 23
RAVNE ob 10.00
na čast mučencema
Janezu in Pavlu

• Pozornost na ure sveth maš, ki se v tem tednu zaradi drugih obveznosti precej spreminjajo.
• V nedeljo je šagra na Ravnah, sveto mašo ob 10. uri bo vodil p. Vid Lisjak.
• Praznik apostolov Petra in Pavla in posvečenje novomašnika: v molitev priporočamo letošnje novomašnike, še posebej Gašperja Lipuščka iz župnije Tolmin. Posvečenje bo v sredo, na
praznik, ob 17. uri v Novi Gorici. Nova maša bo v nedeljo v Tolminu ob 10. uri.
• Prvi petek, vabljeni k češčenju in zakramentu sprave. Starejše in bolne tokrat obiskujem v petek.
• Vabljeni na predstavo: Gregor Čušin, Jona, besni prerok, Lokavec, četrtek, 30. 6. ob 19. uri v
župnijski cerkvi.
• Starše spominjam, da je še mogoče prijaviti otroke na oratorij v sosednjem Vipavskem Križu,
ki bo letos: za starejše od 30. julija do 1. avgusta, za mlajše od 2. do 4. avgusta. Informacije in
prijave (čimprej): kristina.vrcon@gmail.com, 031/298-838.
• Frančiškov tabor za otroke in mlade bo letos v prenovljeni preobleki v bližnji Vipavi od 10. do
16. julija. Sprejmejo še kakšno prijavo na tau@svetagora.si, ali 041 862 469. Več na spletu.
• V nedeljo je reden shod v Logu pri Vipavi, spovedovanje od 16. ure, sveta maša ob 17. uri.
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SRCE – Zdravnik je vprašal ženo: »Kako, da niste opazili, da je vašega moža infarkt?« – »Saj je bilo res
nekaj čudnega; po dvajsetih letih mi je spet enkrat rekel: 'Žena, moje srce!'«
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