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ponedeljek, 27. 8.,

OZNANILA
21. nedelja med letom, 26. avgusta 2012
Ali hočete tudi vi oditi?

(Jn 6,60–66)

Odlomki Božje besede
na 22. nedeljo med letom:
1. berilo: 5 Mz 4,1–2.6–8
2. berilo Jak 1,17–22
evangelij:
Mr 7,1–8.14–15.21–23

GOJAČE ob 20.00
za †† Slejko-Pegan,
Gojače 37
ČRNIČE ob 20.00
za †† Bavec-Krkoč,
Črniče 69a
MALOVŠE ob 9.00
za † Stanka Cigoja,
p. n. Gojače 44
ČRNIČE ob 20.00
za †† Karla in Pavlo
Valič-Leban, p. n. Črniče 61a

ni svete maše

Monika,
mati sv. Avguština

župnij Črniče in Kamnje

Tisti čas
je veliko
njegovih učencev reklo:
»Trda je ta beseda. Kdo
jo more poslušati?«
Ker je Jezus v sebi vedel, da njegovi učenci
godrnjajo nad tem, jim
je rekel: »To vam je v
spotiko? In če boste
videli Sina človekovega
iti gor, kjer je bil prej?
Duh je tisti, ki oživlja,
meso nič ne koristi.
Besede, ki sem vam jih
govoril, so duh in življenje. Toda med vami so
nekateri, ki ne verujejo.« Jezus je namreč
od začetka vedel, kateri
ne verujejo in kdo ga
bo izdal. Govoril jim je:
»Zaradi tega sem vam
rekel: Nihče ne more
priti k meni, če mu ni
dano od Očeta.«

Nameni svetih maš:

Mnogi Judje, tudi učenci, so začeli Jezusa zapuščati in
niso več hodili z njim. Odgovor »mesa«, mišljenje, ki ni
prežeto z duhom, je: Kaj bomo naredili? Kaj delamo narobe? Kje so vzroki? Že ko ti žena, mož, prijatelj ... pokaže nezadovoljstvo, takoj obrneš nase: Kaj sem naredil
premalo, kje sem zgrešil? Kako globoko v nas je strah,
da bomo ostali sami, nerazumljeni in neljubljeni. Koliko
nevoščljivosti, zavisti, godrnjanja in tihe privoščljivosti
med nami se poraja iz strahu, da bomo ostali sami in
nepomembni.
Jezus se ni odzval kot politična stranka. Ni sklical kongresa in razčlenjeval vzrokov, zakaj odhajajo. Vprašanje
učencem »Ali hočete oditi tudi vi?« ni prizadeti krik užaljene mame, očeta, voditelja. Bog je svoboden, je Oče, ki
sebe nikoli ne dela za žrtev. Jezus naredi, kakor naredijo
dobri starši: sproži pogovor in s pogovorom pomaga, da
bodo učenci vero sprejeli odraslo in samostojno.

torek, 28. 8.,
Avguštin,
cerkveni učitelj
sreda, 29. 8.,
Mučeništvo
Janeza Krstnika
četrtek, 30. 8.,
Feliks (Srečko),
redovnik

ni svete maše

petek, 31. 8.,
Nikodem,
svetopisemski mož
prva sobota, 1. 9.,
Egidij (Tilen),
opat

ni svete maše

ni svete maše

SKRILJE ob 8.00
za †† Skrilje 70e,

ČRNIČE ob 20.00
za †† Ivana in Terezijo
Brankovič, p. n. Črniče

2. 9.
22. NEDELJA
MED LETOM
angelska,
Marjeta iz Louvaina,
mučenka

SKRILJE ob 7.45
za † Magdaleno Kalin,
Skrilje 70c, 1. obl.

ni svete maše

ni svete maše

KAMNJE ob 10.30
v zahvalo,
p. n. Potoče 49

ČRNIČE ob 9.00
za Iva in †† starše Leban,
p. n. Črniče 79a
za župnijo

Ni težko verjeti, ko vse teče gladko, ko se na zunaj vidi
uspeh in potrditev. Kaj pa naredim, ko mi stvari začnejo
uhajati iz nadzora, ko življenje odteka, ko izgubljam stvari, osebe, oporo ...? Ti trenutki so na naši kratki življenjski
poti najpomembnejši in odločilni. Takrat nas Bog najbolj
išče. Takrat nas – kot zmorejo dobri starši – na videz
izpusti, da bi ga mi zares našli. Šele takrat so se učenci
zares vprašali: H komu pa naj pravzaprav gremo?

Obvestila:
• Do sobote sem na duhovnih vajah, če bo potrebno, pokličite g. Aleksandra Lestana ali brate kapucine v Vipavski Križ.
• Prva sobota. Bolnike v župniji Kamnje obiskujem to soboto dopoldne. V Logu bo ob 19. uri maša
za mlade družine.
• Vpis novih veroučencev in nabava učbenikov: še v soboto od 14. do 16. ali po 19. uri; učbenike
dobite tudi pri verouku. Verouk se začne v tednu po 2. septembru, urnik je na spletni strani.
• Hvala vsem, ki ste pomagali pri vgraditvi novih oken v cerkvi v Gojačah.

Ponavljam: prav časi, ki jih živimo, so najbolj dragocena priložnost, da se naša vera prečisti. Bog nas je le na
videz zapustil, v resnici pa nas ravno sredi stiske čaka z
najdragocenejšimi darovi. Dokler se v sebi ne boš zares
odločil, bo vedno težje. Še najbolj za starše in otroke ob
začetku veroučnega leta. Tok življenja je neizprosen, brzice postajajo vedno ožje in deroče. Ali se boš v
tem toku odločil ali boš obstal v
tarnanju, ker mirnega zgornjega toka ni več? Ne čakaj na spremembo življenja, najprej ga ti
zares sprejmi.

• torek, 4. 9., začetek priprave staršev na krst;
• sobota, 8. 9., praznik Marijinega rojstva; molitveni dan za duhovne poklice na Sveti Gori;
• nedelja, 9. 9., maša ob začetku veroučnega leta; krst otrok v Kamnjah;
• sobota, 15. 9., Stična mladih;
• nedelja, 16. 9., začetek priprave zaročencev na poroko

župnik

Pred nami je:

GENFEST: Kaj? Genfest je srečanje več tisoč mladih z vsega sveta. Kdaj? od 31. 8. do 2. 9. 2012. Kje? V
madžarski prestolnici Budimpešti. Prispevek za prevoz in bivanje: 135 evrov. Srečanja se lahko udeležijo
mladi, ki so dopolnili 16 let. Za več informacij je na voljo naš Blaž Batagelj: 031 503 329.

 Za konec
RESNICA – Ž
Župnik
ik pohvali
h li župljana:
ž lj
»Dobrodošli.
D b
Vesel sem, da prihajate v cerkev! So vam všeč moje
pridige, kajne?« »Motite se, gospod. Prihajam zaradi pridig moje žene.«
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

