št. 27/12

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 2. 7.,

OZNANILA

Frančišek Regis,
redovnik

župnij Črniče in Kamnje

torek, 3. 7.,
Tomaž,
apostol

VRTOVIN ob 20.00
za † Zdenko Gustinčič,
p. n. Vrtovin 71d
SKRILJE ob 20.00
sreda, 4. 7.,
Elizabeta Portugalska, za †† Stanka in Vido Črmelj,
vdova
Skrilje 37
četrtek, 5. 7.,
KAMNJE ob 20.00
Ciril in Metod,
v zahvalo, Potoče 10
slovanska blagovestnika od 19.30 možnost za spoved,

13. nedelja med letom, 1. julija 2012

Med
množico
se mu je približala od
zadaj in se dotaknila
njegove obleke. Rekla
je namreč: »Tudi če se
dotaknem le njegove
obleke, bom rešena.«
In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je
začutila, da je ozdravljena nadloge.
Jezus je v sebi zaznal,
da je šla moč iz njega.
Obrnil se je v množici
in rekel: »Kdo se je
dotaknil moje obleke?« Njegovi učenci
so mu govorili: »Saj
vidiš, kako množica
pritiska nate, pa
praviš: ›Kdo se me
je dotaknil?‹«
(Mr 5,27–31)

Odlomki Božje besede
na 14. nedeljo med letom:
1. berilo: Ezk 2,2–5
2. berilo 2 Kor 12,7–10
evangelij: Mr 6,1–6

Le dotik
»Z nečim se pač moraš tolažiti,« mi je nekdo dejal
ob čudežih, ki jih beremo v evangelijih. Res, Jezus
ni ozdravil vseh, in žena s krvotokom ter oživljena
deklica sta pozneje umrli. Vse lahko postane samo
lepa pripoved iz preteklosti. Tolažba ali vera? Že Jezusu so se posmehovali, ko je vprašal, kdo se ga
je dotaknil. Veliko jih je bilo, ki so se ga je v gneči
dotikali, le ena žena pa se ga je dotaknila z vero.
V ženi, ki ji je leta in leta neusmiljeno odtekala
kri, so cerkveni očetje videli podobo življenja: Človek prej ali slej spozna in občuti, da življenja nima
v rokah. In to življenje je vezano na nekaj tako krhkega, kot je človeško telo. Kdor ni doživel ljubezni,
se bo z vsemi sredstvi trudil, da bi rešil svoje življenje. Podoba tega je bolezen žene, ki je porabila vse
svoje imetje, a ji ni nič pomagalo.
Bila je le ena v množici, a bila je pozorna. Rešitev
je smo ena: vse staviti Nanj. Tvegati zasmehovanje
množice. Ko je vera, zadostuje dotik.
Ni najbolj pomembno, da bom brez hujše bolezni
dočakal starost. Za srečo je neskončno pomembneje, h komu se bom obrnil,
na koga bom zastavil svoje
odtekanje.
Sredi poletja se nam Božja beseda upa spregovoriti
o smrti in življenju. Poletje
je čas, ko človek lahko več
razmišlja ali bere. Počitnice
so lahko beg pred glavnimi
vprašanji ali pa čas, ko se
vanje pogumno poglobimo.
župnik

KAMNJE ob 20.00
za † Ivana Vodopivca,
Vrtovin 17a

GOJAČE ob 20.00
za †† Stanka in Drago
Pirjevec, p. n. Gojače 17
ČRNIČE ob 20.00
za † Zmago Cigoj,
Črniče 91
MALOVŠE ob 20.00
za †† Cigoj in Šinigoj,
p. n. Malovše 30
ČRNIČE ob 20.00
za †† Škrbinc,
p. n. Gojače 30

po maši češčenje

prvi petek, 6. 7.,
Marija Goretti
mučenka

VRTOVIN ob 20.00
za † Zdravka in Srečka
Lisjaka, Vrtovin 71a
od 19.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

prva sobota, 7. 7., SKRILJE ob 8.00
za † Zdravka Kravosa,
Skrilje 52

Edilburga
opatinja

ČRNIČE ob 20.00,
za †† Ušaj, Živec, Čotar,
p. n. Črniče 78a
uro pred mašo češčenje spoved

RAVNE ob 20.00
za † Franca in †† Kosovel,
p. n. Ravne 23

pred mašo češčenje spoved
8. 7.
14. NEDELJA
MED LETOM
Edgar,
kralj

VRTOVIN ob 7.45
za † Ivano Lozar,
Vrtovin 110
KAMNJE ob 10.30
za družino Lozar,
Kamnje 10a

ČRNIČE ob 9.00
za † Marico Čermelj Krkoč,
p. n. Gojače 8
za župnijo

Obvestila:

•
•
•

•

Na PRVI PETEK in PRVO SOBOTO vabljeni k rednemu zakramentu spovedi in češčenju.
BOLNIKE IN STAREJŠE tokrat obiskujem v petek dopoldne.
VEROUČENCI, ki še niste opravili dolžnosti, pohitite vsaj v tem tednu. Nekateri še
niste prišli po spričevala! Tiste, ki ste poskrbeli za oboje, pa vabim, da spričevala čim
Pred nami je:
prej prinesete nazaj, da se ne bodo izgubljala.
• nedelja, 22. 7., šagra v Skriljah;
Mladi od birme naprej vabljeni, da se prijaviKrištofova nedelja;
te za teden od 29. 7. do 5. 8.,
• nedelja, 12. 8., šagra v Malovšah;
• nedelja, 5. 8. , krščevanje (dopoldne) v
družine pa od 16. do 19. 8.
Kamnjah;
v Stržišču pod Črno prstjo.

 Za konec

• sreda, 15. 8., šagra v Vrtovinu;
• nedelja, 26. 8., šagra v Gojačah.

OBLETNICA – Ž
Žena vpraša
š moža:
ž »Dragi,
D i jutri imava obletnica poroke, ali zakoljeva prašička?«
Mož: »Zakaj? Saj prašič ni nič kriv!«
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

