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ponedeljek, 20. 8.,

OZNANILA
župnij Črniče in Kamnje
20. nedelja med letom, 19. avgusta 2012
Ko zapustiš utvare in odrasteš
Tisti čas
je Jezus
rekel množicam: »Jaz
sem živi kruh, ki sem
prišel iz nebes. Če kdo
jé od tega kruha, bo
živel vekomaj. Kruh pa,
ki ga bom dal jaz, je
moje meso za življenje
sveta.«
Judje so se tedaj med
seboj prepirali in govorili: »Kako nam more ta
dati svoje meso jesti?«
Jezus jim je tedaj rekel:
»Resnično, resnično,
povem vam: Če ne jeste
mesa Sina človekovega in ne pijete njegove
krvi, nimate življenja v
sebi. Kdor je moje meso
in pije mojo kri, ima
večno življenje in jaz
ga bom obudil poslednji
dan. Kajti moje meso je
resnična jed in moja kri
resnična pijača. Kdor jé
moje meso in pije mojo
kri, ostaja v meni in jaz
v njem.
(Jn 6,51–56)

Odlomki Božje besede
na 21. nedeljo med letom:
1. berilo: Joz 24,1–2.15–18b
2. berilo Ef 5,21–32
evangelij: Jn 6,60–69

Nameni svetih maš:

»Samo še pločnik moram narediti okoli nove hiše in bom
lahko živel v miru, potem pa samo čim bolj zdravo življenje,
tudi duhovno, k maši bom šel občasno in imam res glavne
stvari zagotovljene.« Tako je pred leti v moji kaplanski župniji dejal nekdo in kmalu za tem umrl v prometni nesreči,
ko je šel po material za pločnik.
Ljudje ne delamo le takih zgolj materialnih načrtov. Kristjani radi naglašamo duhovne vrednote. A tudi kristjanu
se zgodi, da začne iz tako imenovanih duhovnih vrednot zidati »varno bivališče za prihodnje dni«. Kako težko so se že
Jezusovi sodobniki otresli lažnega verskega pričakovanja:
prišel bo nekdo, ki bo pokazal našim nasprotnikom, kako se
motijo, ki bo napravil red, končno bo vzpostavljena pravična družba, vedno močnejši bomo in živeli bomo v miru ...
Naša pričakovanja po koncilu, po osamosvojitvi, po nastopu krize, po raznih sinodah in shodih ... niso kaj zelo
drugačna. Sam v vsem tem vidim tudi Božjo previdnost,
njegovo dobrohotno in trdno očetovsko vzgojo. Če bi se
uresničevale vse naše predstave in pričakovanja, bi Boga
sicer še vedno priznavali, vedno manj pa potrebovali. Nikoli ne bi v resnici duhovno odrasli. Jezus je videl, kako
si njegovi sodobniki predstavljajo versko življenje, zato je
njegova beseda zelo odločna. Čeprav je za ušesa vernih lahko neprijetna in tudi danes povzroča najprej godrnjanje, jo
znova in znova ponovi: »Če ne jeste mesa Sina človekovega
in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi.« Čeprav mi
Cerkev lahko postane zoprna, čeprav se mi ob njej prebuja
jeza in godrnjam, brez nje ne morem priti do življenja.
Cerkev je v resnici mati. Kot nam
starši lahko gredo na živce in
bi jih radi spremenili, nas brez
njih ni, tudi če se še tako trudimo. Toda vsak človek mora nekoč odrasti, oditi in na nov način
sprejeti in se na nov način vrniti v svojo družino. Nič drugače
ni z odnosom do Cerkve. Prav
naš čas je sijajna priložnost, da
končno odrastemo.
župnik

Bernard,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 8.00
za †† starše Petrovčič,
Kamnje 38

GOJAČE ob 20.00
za † Franca Krkoča,
p. n. Gojače 33

torek, 21. 8.,
Gracija,
mučenka

VRTOVIN ob 8.00
za † Jožeta Copiča
Vrtovin 127a

ČRNIČE ob 20.00
za † Marjana in †† starše
Crnatič, p. n. Črniče 59

sreda, 22. 8.,
Marija Kraljica

SKRILJE ob 20.00
za †† Marijo in Mirka
Kravosa, Skrilje 52

ČRNIČE ob 9.00
na čast Svetemu Duhu za
letošnje birmance, p. n. Malovše

četrtek, 23. 8.,
Roza iz Lime,
redovnica

KAMNJE ob 8.00
za †† starše Lozar,
Vrtovin 121

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

petek, 24. 8.,
Jernej,
apostol

VRTOVIN ob 8.00
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 77

RAVNE ob 20.00,
za † Marjana Persiča,
p. n. Zalošče

sobota, 25. 8.,
Ludvik IX.,
kralj

SKRILJE ob 15.00
poročna sveta maša

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, Črniče 78a

26. 8.
21. NEDELJA
MED LETOM
Terezija Jezusova,
cerkvena učiteljica

KAMNJE ob 7.45
za †† Stanka Lozarja,
Vrtovin 107

ČRNIČE ob 7.30
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za vse ††, Kamnje 16

GOJAČE ob 9.00
za † Ljuba Bavčarja,
p. n. Gojače 3b

Marko Žerovec in Martina Cencič

Obvestila:
• Vpis k verouku in nabava učbenikov: v tem tednu v petek od 16. do 19. ure ali po dogovoru. V prihodnjem tednu šele v soboto, 1. septembra. Urnik je objavljen na spletni strani.
• V Vipavskem Križu bo ta teden od ponedeljka do petka oratorij. Če želi kdo še zadnji
hip prijaviti otroka, dobi informacije pri Kristini Vrčon: 031 298 838.
• V soboto bo ob poroki staršev prejela sveti krst Meta Žerovec, hči Marka in Martine,
Skrilje 91d. Njeno družino priporočamo v molitev.
• V nedeljo je šagra v Gojačah, vabljeni k sveti maši ob 9. uri.
• Hvala možem, ki ste v petek darovali svoj čas in moči pri kopanju za
arheološko raziskavo na Sv. Pavlu!

 Za konec
PRENOČIŠČE
Č ŠČ – Gorenjec pride v hotel in vpraša za ceno prenočišča. Receptor mu pojasni: »Prenočišče
stane pet evrov, če si sami naredite posteljo, pa dva evra.« »Odlično!« se razveseli Gorenjec, »vzamem cenejše
prenočišče.« »Prav,« reče receptor, »tu imate žago, kladivo in žeblje, gozd pa je takoj levo za hotelom.«
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

