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19. navadna nedelja, 7. avgusta 2011
Čoln pa se je
medtem oddaljil že precej
stadijev od
brega. Valovi
so ga premetavali, kajti pihal
je nasprotni veter. Ob četrti
nočni straži je Jezus hodil po
jezeru in prišel k njim. Ko so
ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli:
»Prikazen je.« Od strahu so
zavpili. Jezus pa jim je takoj
rekel: »Bodite pogumni! Jaz
sem. Ne bojte se!« Peter mu
je odgovoril in rekel:
»Gospod, če si ti, mi ukaži,
da pridem po vodi k tebi.«
On mu je dejal: »Pridi!« In
Peter je stopil iz čolna, hodil
po vodi in šel k Jezusu. Ko
pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je
potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in
mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?«
In ko sta stopila
v čoln, je veter
ponehal. Oni pa, ki
so bili v čolnu, so se
mu poklonili do tal
in rekli: »Resnično,
ti si Božji Sin.«
(Mt 14,24—33)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 56,1.6–7
2. berilo Rim 11,13–15.29–32
evangelij: Mt 15,21–28

Pridi
V začetku avgusta smo skupaj z mladimi
doživeli teden duhovnosti v Stržišču. Koliko luči
se je naselilo v srcih! Najprej meni, duhovniku,
saj ne morem govoriti o luči, če je najprej
sam ne odkrivam in ne okušam. Kako lepo je
bilo videti obraze mladih, ki so iz dneva v dan
postajali bolj vedri in sproščeni. »Sinoči,« je
zaupala ena izmed deklet, sem doživela tako
srečo, da je ne morem niti opisati. Sedaj vem,
kaj pomeni, da sem v resnici srečna. Sedaj me
ni več strah, da bi to izgubila, preprosto me ni
več strah prihodnosti, kot me je bilo prej.«
Tudi če še tako skrbno »uredimo« svoje
življenje, se še vedno bojimo »valov«. Še
vedno nekje spodaj ostaja negotovost: kaj pa,
če pride nesreča, bolezen, kaj, če pride vojna …
Zakaj? Ker človek kljub tehniki, kljub uspehom
ali celo kljub temu, da je veren, ostaja tako
zelo sam, Bog se zdi daleč. In ko pridejo valovi,
smo zagledani vanje, ostajamo sami.
Tudi apostoli, zlasti Peter, so morali skozi to
izkušnjo. Že je imel vero, Peter, že je zaslutil
novo pot in se podal na stezo, ki mu jo je
Gospod ponujal. Potem pa je videl samo
valove in samo sebe. Dokler smo v stiku
z živim Kristusom, se valov ne bojimo.
Ko pa Bog postane nalepka na našemu
življenju, vidimo le še valove. Bog nam
tudi v teh časih ne obljublja, da nas bo
obvaroval pred valovi. Čaka nas prav
v negotovosti. Tudi meni in tebi kliče:
»Pridi!«
župnik
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Nameni svetih maš:

KAMNJE ob 20.00
za †† Vrtovin 130,
p. n. Kamnje 36

GOJAČE ob 20.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. darovalca

ponedeljek, 8. 8.,

torek, 9. 8.,
Terezija
(Edith Stein),
mučenka, zav. Evrope
sreda, 10. 8.,
Lovrenc,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za † Stanka Šateja,
Vrtovin 68, 1. obl.

ČRNIČE ob 20.00
za † Marico in †† Hvalič,
Črniče 32

SKRILJE ob 20.00
za † Jožefa Lozarja,
Skrilje 56

MALOVŠE ob 20.00
za †† Franca in Frančiško
Cigoj, Malovše 31

četrtek, 11. 8.,

KAMNJE ob 20.00
za †† Antona in Marijo
Čermelj ter Franca Kodriča,
Kamnje 3b

petek, 12. 8.,
Ivana Šantalska
redovnica
sobota, 13. 8.,
Hipolit in Poncijan,
mučenca

Dominik,
redovnik

Klara,
redovnica

14. 8.
20. NAVADNA
NEDELJA
Maksimilijan Kolbe,
mučenec
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VRTOVIN ob 7.45
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ČRNIČE ob 7.30
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KAMNJE ob 10.30
za †† starše Rovtar,
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MALOVŠE ob 9.00
v čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo
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• V nedeljo je šagra v Malovšah, vabljeni k sveti maši ob 9. uri.
• V petek gremo (če bo vreme dopuščalo) na Triglav; odhod ob 5. uri s parkirišča v Potočah.
Prevoz bo odvisen od števila (s kombijem ali/in avtomobili), zato se prijavite. Vzeli si bomo
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dovolj časa in ne bomo hiteli; prvi dan gremo iz Vrat samo do Kredarice, drugi dan na vrh in nazaj
čez Kredarico v dolino (za Cmirom). Povabite se med seboj. Potrebujete običajno opremo za hribe
in osebni dokument za prenočišče (je rezervirano). Več informacij in prijave po e-pošti ali telefonu.
Vračamo se v soboto v zgodnjih večernih urah.
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• Od četrtka, 18., do nedelje, 21. avgusta, dopoldan bo v Stržišču družinski vikend (pari ali
skupaj z otroki, mlajši ali že zrelejši). Lepo vabljeni, da se še kdo pridruži in se oddahne v sproščenem duhovnem razpoloženju in druženju. Prijavite se čim prej. Za varstvo bo poskrbljeno.
• Na praznik Marijinega vnebovzetja bodo svete maše: v Kamnjah ob 7.30,
v Vrtovinu (šagra) in Črničah pa ob 9. uri.
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ZASTONJ – Škot bere časopis. Nenadoma skoči pokonci in odhiti po telefonski imenik. Žena ga prestrašeno vpraša: »Kaj pa
se je zgodilo, dragi?« – »V osmrtnici piše: 'Vsa zdravniška pomoč je bila zastonj.' Takoj moram dobiti naslov tega zdravnika.«
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