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20. navadna nedelja, 14. avgusta 2011
Na nebu se
je prikazalo
veliko znamenje: žena,
ogrnjena s
soncem, in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi
pa venec dvanajstih zvezd.
Bila je noseča in je vpila od
porodnih muk in bolečin.
Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje: glej, velik zmaj, rdeč kot ogenj, ki
je imel sedem glav in deset
rogov, na njegovih glavah
pa je bilo sedem diademov.
Njegov rep je pometel z
neba tretjino zvezd in jih
vrgel na zemljo. Zmaj se
je ustopil pred ženo, ki je
bila pred porodom, da bi
požrl njenega otroka, ko
bi porodila. In porodila je
otroka, dečka, ki mu je bilo
namenjeno, da bo pasel vse
narode z železno palico.
Njen otrok je bil odnesen k
Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je pobegnila
v puščavo, kjer ji
je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam
hranili tisoč dvesto
šestdeset dni.
(Raz 12,1—6)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz Iz 22,19–23
2. berilo Rim 11, 33–36
evangelij: Mt 16,13–20

Ustvarjeni za luč
Sredi poletja praznujemo. Sredi temnih novic,
zaskrbljenosti nad prihodnostjo praznujemo
zmago luči nad temo v konkretni ženi, eni izmed
nas. Janez je v izgnanstvu na otoku Patmosu
videl znamenje na nebu. V zadnji knjigi Svetega
pisma je zapisano in pri bogoslužju na veliki
šmaren beremo, da je to Žena, ogrnjena s
soncem. Cerkveni očetje so že davno pisali, da je
smisel krščanskega življenja »v svetlobi«. Naše
težko »meso« je ustvarjeno, da bi se ponovno
pustilo presvetliti. Kristus ni šel na križ zato, da
bi mi v veri živeli le za vsak primer. Šel je do
temin groba, da bi že v tem življenju lahko začeli
živeti resničnost, ki bo vladala onstran trohnobe.
Sredi vsakdanjih skrbi je težko verjeti, da
je to res. Zato nam Bog to Ženo pošilja. Ko
praznujemo vnebovzetje, ne praznujemo
odmaknjenosti. Nasprotno. Na ta dan slavimo
Boga, ki želi biti tako konkreten, tako blizu. Daje
nam konkretno bitje, da bi mi ne pozabili.
Kot bi nam ona sama z mnogih podob hotela
povedati: »Poglej, človek, in verjemi, da tvoj
konec ne bo trohnenje in pozaba.
Spoštuj svoj duh in telo, ker si
ustvarjen, da bi skozi tebe vedno
bolj prihajala luč, ki je drugačna od
zemeljskega sonca.
Ne pozabi, da imaš telo, tempelj.
Spoštuj ga. Ne pozabi, da tudi tvoje,
prav tvoje telo ne bo končalo v grobu,
v temi. Ustvarjeno je za luč.
župnik
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Nameni svetih maš:

Nameni svetih maš:

torek, 16. 8.,
Rok
spokornik

KAMNJE ob 7.45
za župnijo
možnost za spoved od 7. ure
VRTOVIN ob 9.00
za †† Ivano in Milana Breclja,
Vrtovin 77, procesija
VRTOVIN ob 8.00
v dober namen,
Vrtovin 108

sreda, 17. 8.,
Hijacint,
redovnik

SKRILJE ob 8.00
za † Zdravka in starše
Kravos, Skrilje 52

MALOVŠE ob 20.00
za †† Rafaela in Vido Krkoč,
p. n. Malovše 24
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MALOVŠE ob 20.00
za †† Rafaela in Vido Krkoč,
p. n. Malovše 24

četrtek, 18. 8.,

KAMNJE ob 8.00
za †† starše Slokar,
Kamnje 15

ČRNIČE ob 20.00
za † Marjana Lebana,
p. n. Črniče 33
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ni svete maše

RAVNE ob 20.00
po namenu

ni svete maše

RAVNE ob 20.00
po namenu

ni svete maše

ČRNIČE ob 20.00
za vse žive in †† krasilke
župnijske cerkve

petek, 19. 8.,
Janez Eudes
duhovnik
sobota, 20. 8.,
Bernard,
opat

ni svete maše

ČRNIČE ob 20.00
za vse žive in †† krasilke
župnijske cerkve

ponedeljek, 15. 8.,
MARIJINO
VNEBOVZETJE

Helena,
cesarica

petek, 19. 8.,
Janez Eudes
duhovnik
sobota, 20. 8.,
Bernard,
opat
21. 8.
21. NAVADNA
NEDELJA
Pij X.,
papež

KAMNJE ob 7.45
za † Franca Besednjaka,
Potoče 43
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko
Potoče 2

ČRNIČE ob 9.00
za † Pavlino Paljk
p. n. žená

ponedeljek, 15. 8.,

GOJAČE ob 20.00
za † Ljubico Krkoč,
p. n. Gojače 33
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Obvestila:

Obvestila:

• Danes, v nedeljo ob 11.35 bo na sporedu oddaja ob dogodku "Vipavska pritrkava" ponovitev bo v ponedeljek ob 11.10, obakrat na na 1. programu RTV SLO
• Pred nami je zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja, šagra v Vrtovinu, po maši
procesija SRT. Pri vseh mašah bomo letos, ob 20-letnici samostojne domovine še posebej
zavzeto obnovili posvetitev slovenskega naroda Božji Materi Mariji.
V Logu pri Vipavi bodo maše: na predvečer ob 19. uri, spovedovanje od 17. ure, na praznik
ob 6.30, 8.00 in 10.00, spovedovanje od 6. ure.
• Od četrtka zvečer do sobote zvečer smo v Stržišču na družinskem duhovnem vikendu. Še je
prostor in se lahko še kdo pridruži.
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MUHE – Janezek v šoli učiteljici pove, da je v stanovanju našel štiri mrtve muhe – dve ženskega in dve moškega
spola. »Kako pa veš, katerega spola so bile?« ga skeptično vpraša učiteljica. »Preprosto! Dve sta bili v kozarcu
sadjevca,
pa p
pod ogledalom.«
j
, dve p
g
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