št. 28/12

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 9. 7.,

OZNANILA

torek, 10. 7.,

župnij Črniče in Kamnje

(2 Kor 12,7–10)

Odlomki Božje besede
na 15. nedeljo med letom:
1. berilo: Am 7,12–15
2. berilo Ef 1,3–14
evangelij: Mr 6,7–13

Moč se krepi v slabotnosti
Prav zanimivo in hkrati boleče je opazovati, kako
se okoli nas podirajo sistemi moči in lažne varnosti.
Človeški napuh tiči v vsakem izmed nas. Ko stvari
tečejo po naših načrtih in predstavah, lahko tudi
veren človek ostane v veri, ki je le še nekakšen sistem resnic in lastnega prepričanja. Veliko stvari se
je že zrušilo v naši družbi, veliko se je zrušilo tudi v
Cerkvi. V zadnjih desetletjih smo si začeli domišljati, da vse vemo in da bomo z znanjem počasi večino
stvari obvladali. Ta miselnosti ni samo zunaj nas.
Hočeš nočeš se tega vonja navzamemo tudi v veri.
Lahko se vam je tudi v osebnih pričakovanjih in
predstavah marsikaj podrlo ali pa se pravkar podira. Zato bi vam rad znova iz srca rekel, da se
tega ne bojte. Potrebno in zdravilno je. To ni noben poraz, vaše življenje s tem pri Bogu ni izgubilo
polnega smisla. Hudo je le, ko podiranje potegne
za sabo nedolžne žrtve. Resnična katastrofa je, ko
nas slabosti ne pripeljejo bliže Bogu, ko iz podrtih
gradov ne potegnemo dobrega. Ko si v odnosu, si
v resnici močan. Ko pa si gradimo palače, v resnici
ostajamo vedno bolj sami.
»Kadar sem slaboten, takrat sem močan.« Veliki
Pavel je odkril morda eno najpomembnejših resnic.
Zato si je izbral novo ime Pavel, kar pomeni majhen. Razočaranje, poraz, izguba te lahko zagrenijo,
lahko pa te pripeljejo v živi odnos. Najgloblja
sreča je največkrat prav »kamen, ki so ga
zidarji zavrgli«. Zato, pazimo, kam v teh
zelo prelomnih časih gledamo:
v to, kar smo izgubili, ali v
tisto, kar nam je zaradi izgube že pripravljeno.
župnik

ni svete maše

Veronika Giuliani
redovnica

14. nedelja med letom, 8. julija 2012

Da se
zaradi
vzvišenosti razodetij
ne bi prevzel, mi je bil
dan v meso trn, satanov poslanec, ki naj bi
me tepel, da se ne bi
prevzel.
Trikrat sem prosil
Gospoda, da bi ga
umaknil od mene, a mi
je rekel: »Dovolj ti je
moja milost. Moč se
krepi v slabotnosti.«
Zato se bom zelo rad
ponašal s svojo šibkostjo, da bi se v meni
naselila Kristusova
moč.
Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb,
preganjanj in stisk za
Kristusa. Kajti močan
sem tedaj, ko sem slaboten.

GOJAČE ob 20.00
za †† Ivano in Kristino Krkoč,
p. n. Gojače 33
ČRNIČE ob 20.00
za † Vladimirja Žerjala,
p. n. Črniče 108

ni svete maše

Hadrijan III.
papež

sreda, 11. 7.,
Benedikt,
opat

ni svete maše

MALOVŠE ob 20.00
za †† Stanka Cigoja,
p. n. Malovše 32

četrtek, 12. 7.,

ni svete maše

ČRNIČE ob 20.00
za † Janka Kosovela,
p. n. Črniče 84a

ni svete maše

RAVNE ob 20.00,
za † Ivana Mikuža in vse ††,
p. n. Ravne 26
ČRNIČE ob 20.00
za † Jelko Lozar,
8. dan

Mohor in Fortunat,
mučenca

petek, 13. 7.,
Henrik
kralj

sobota, 14. 7.,
Kamil de Lellis
duhovnik

ni svete maše

15. 7.
15. NEDELJA
MED LETOM
Bonaventura,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Bratina,
Kamnje 44

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
v čast Materi Božji v zahvalo,
Čermelj, Kamnje 36

Obvestila:

•
•

Do sobote sem na dopustu; če je nujno, se obrnite na g. Aleksandra Lestana ali na brate
kapucine v Vipavskem Križu (05 368 88 00).
Urnik verouka za 2012/13:
KAMNJE

1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. in 7. r.
8. r.
9. r
pevski zbor

petek ob 16.00
petek ob 17.45
torek ob 16.00
sreda ob 16.30
sreda ob 15.30
torek ob 15.00
sreda ob 17.30
torek ob 17.00
petek ob 16.45

ČRNIČE

1. in 2. r.
3. r.
4. r.
5. in 6. r.
7. r.
8. in 9. r.
pevski zbor

torek ob 16.00
četrtek ob 15.00
četrtek ob 16.00
poned. ob 15.30
torek ob 15.00
torek ob 17.00
četrtek ob 17.00

pošolski skupaj: petek ob 20.00 izmenično v Kamnjah in Črničah
Urnik je objavljen tudi na spletni strani; s sodelavci smo ga pripravili že sedaj, da boste starši lažje
in pravočasno prilagodili druge obveznosti. Nove veroučence lahko pridete vpisat že poleti.

 Za konec

UMIVANJE – Zdravnik pregleduje novega bolnika in mu nazadnje reče: »Veste kaj, lahko bi se malo bolj
pogosto umivali!« »Toda, gospod doktor, saj se kopam vsak dan!« »Potem morate pa zamenjati vodo v banji.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

