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ponedeljek, 23. 7.,

OZNANILA

Brigita Švedska,
redovnica

župnij Črniče in Kamnje
16. nedelja med letom, Krištofova, 22. julija 2012

(Mr 6,30–34)

Odlomki Božje besede
na 17. nedeljo med letom:
1. berilo: 2 Kr 4,42–44
2. berilo Ef 4,1–6
evangelij: Jn 6,1–15

torek, 24. 7.,
Krištof,
mučenec
sreda, 25. 7.,
Jakob Starejši,
apostol

Najti vodnjak
Tisti
čas so
se apostoli zbrali pri
Jezusu in mu poročali
o vsem, kar so storili
in učili. Tedaj jim je
rekel: »Pojdite sami
zase v samoten kraj
in se malo odpočijte!«
Mnogo ljudi je namreč
prihajalo in odhajalo,
tako da še jesti niso
utegnili. In odrinili so
s čolnom sami zase v
samoten kraj.
Mnogi pa so jih videli,
da odhajajo, in so jih
prepoznali. Iz vseh
mest so skupaj peš
hiteli in prišli tja pred
njimi. Ko se je Jezus
izkrcal, je zagledal veliko množico.
Zasmilili so se mu, ker
so bili kakor ovce, ki
nimajo pastirja,
in jih je začel učiti
mnogo stvari.

Nameni svetih maš:

Nekoč sem bil priča zanimivemu prizoru. Bilo je veliko ljudi, poletna vročina … Malostran od prizorišča je
bilo na voljo samo eno večje korito s pipami za vodo.
Ljudje so se zbirali okoli tega prostora in potrpežljivo
brez prerivanja čakali, da pridejo na vrsto in si v steklenico natočijo zalogo vode. Videl sem mir in vedrino
na obrazih.
In sem razmišljal: Kako malo je potrebno za srečo,
če veš, kam je treba iti iskat vodo, da se odžejaš. Ko si
žejen na soncu, ne razmišljaš, kakšen in kako poceni
zavoj pijače boš vzel Eurospinu, Sparu, Mercatorju …
Vsak ve, da bo dobil vodo, da je zastonj in da je ne bo
zmanjkalo. Če bi bilo tam tisoč drugih ponudb, razne
akcije, med tistimi ljudmi ne bi bilo čutiti take medsebojne povezanosti in vedrine.
Ko so se Jezusu zasmilile množice kot ovce ..., jih je
videl prav v tem nemiru, v tem beganju na vse strani.
Ljudje so bili tudi tedaj žejni, a ne vode. In ko so v tem
Jezusu iz Nazareta odkrili vir vode, so ga kar spontano
začeli iskati in se zbirati skupaj. Tukaj se lahko odžejam, tu najdem pravi počitek. Počitek pomeni najti vodnjak. Ko človek pride do osebne vere, odkrije, kako
malo je potrebno … Zato je prav vodnjak ena najlepših
podob za vero.
Pojdite sami zase pomeni: pojdite
in poiščite najprej vodnjak, izvir. Ob
vodnjaku se najde pravi počitek in
ob vodnjaku se ljudje spet v globini povežejo med seboj. Le ob vodnjakih duha se bodo zbirali ljudje
prihodnosti, le ob vodnjakih se bo
rojevala nova družba, daleč od
puhlih dnevnih novic.
župnik

četrtek, 26. 7.,
Joahim in Ana,
Marijini starši

petek, 27. 7.,
Gorazd in Kliment
in drugi učenci
sv. Cirila in Metoda
sobota, 28. 7.,
Viktor I.,
papež
29. 7.
17. NEDELJA
MED LETOM
Marta,
svetopisemska žena

KAMNJE ob 20.00
GOJAČE ob 20.00
za †† Stanka in Ivanko Lozar, za †† Franca in Zoro Ukmar,
Vrtovin 110
p. n. Gojače 33
VRTOVIN ob 20.00
za † Stanka Šateja,
Vrtovin 68
SKRILJE ob 20.00
za †† Stanka in Albino
Bratina, Skrilje 37
KAMNJE ob 20.00
za †† Albina in Martina
Vodopivca, Kamnje 57
VRTOVIN ob 20.00
za † Pavla in Kazimirja
Stibilja, Vrtovin 21
SKRILJE ob 8.00
za †† Franca Kravosa,
Skrilje 77
KAMNJE ob 7.45
za † Ivano Lozar,
Vrtovin 110
KAMNJE ob 10.30
za † Janeza Čermelja,
Kamnje 31

ČRNIČE ob 20.00
po namenu darovalca
MALOVŠE ob 20.00
za †† Cigoj – Maklove,
p. n. Malovše 17
ČRNIČE ob 20.00
za †† Podgornik,
p. n. Gojače 30
RAVNE ob 20.00,
za † Franca in †† Kosovel,
Ravne 23
ČRNIČE ob 20.00
za †† Danila in Marijo Lojk,
p. n. Črniče 57
ČRNIČE ob 9.00
na čast Svetemu Duhu,
p. n. Gojače 3b
za župnijo

Obvestila:
• V sredo, na god sv. Jakoba, bo romanje od Podrage do Trsta. Pridružite se lahko
v Podragi pri kapelici svetega Jakoba ob 6. uri, ob 8. uri v Štjaku ali pozneje v Avbru. Po maši pri svetem Jakobu v Trstu bo organiziran avtobusni prevoz iz Trsta do
Podrage. Informacije na 031 359 558.
• V četrtek je shod svete Ane v Logu pri Vipavi; spovedovanje od 6. do 11. ure,
svete maše ob 6.30, 8. in 10.uri.
• V četrtek, na god svete Ane, vabljeni tudi na slovesnost ob blagoslovu pri sv. Juriju pod Batujami (pri Huhu) ob 18. uri. Maševal bo g. škof Jurij Bizjak.
• Prihodnjo nedeljo ob 17. uri gremo v Stržišče na teden duhovnosti. Še kdo od
mladih se lahko pridruži.
• Za oratorij v Vipavskem Križu od 20. do 24. avgusta pohitite s prijavami:
kristina.vrcon@gmail.com, 031/298-838, prijavnica je na spletu.

 Za konec
OGLAS: Izgubil sem taščo. Kdor jo najde, naj jo obdrži. Zato tudi ne sporočam naslova.
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

