17. nedelja med letom

28. 7. 2013
št. 29

ponedeljek, 29. 7., KAMNJE ob 20.00
Marta,
za †† starše,
Lazarjeva sestra
Kamnje 5
VRTOVIN ob 20.00
torek, 30. 7.
Peter Krizolog,
za † Marijo Šatej,
cerkveni učitelj
Vrtovin 35, 30. dan
ni svete maše
sreda, 31. 7,

Ignacij Lojolski,
duhovnik

četrtek, 1. 8.,

In jaz nisem verjel
Tudi
jaz
vam
pravim: Prosíte in
vam bo dano! Iščite in boste našli!
Trkajte in se vam bo
odprlo! Kajti vsak,
kdor prosi, prejme;
in kdor išče, najde;
in kdor trka, se mu
bo odprlo.
Ali je med vami oče,
ki bo dal svojemu
sinu kačo, če ga bo
prosil za ribo? Ali
mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil
za jajce?
Če torej vi, ki ste
hudobni, znate dajati svojim otrokom
dobre darove, koliko
bolj bo nebeški Oče
dal Svetega Duha
tistim, ki ga prosijo.«

(Lk 11,9–13)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Prd 1,2; 2,21–23
2. berilo: Kol 3,1–5.9–11
evangelij: Lk 12,13–21

Večkrat se vprašam, kako bo, ko se bomo znašli onkraj groba. Sam sem trdno prepričan v to življenje. Ne
le »suho« prepričan, ampak nekaj tega življenja lahko že
okušam skozi svoj krst. Vedno ni bilo tako, včasih sem
tudi podvomil o večnem življenju. Premalo se je le učiti,
brati, premalo je samo razmišljati. Potrebno je to Božje
življenje okušati. In to je molitev!
Sam sem prepričan, da bo eno največjih presenečenj,
ko se bomo v smrti prebudili v Kristusu, odkritje: »Bog
in njegovi svetniki so mi bili tako blizu in jaz tega nisem
vedel.« Tisti »vedel« lahko pomeni »in jaz nisem verjel«. Premalo je vedeti. Človek je ustvarjen za veliko več,
ustvarjen je, da lahko verjame. Že v naravnem življenju
za otroka vedeti ne zadostuje. V otroka je treba verjeti
tako, da to čuti. To je običajno najtežje. V otroka boš lahko verjel le, če se boš z njim veliko pogovarjal.
Bog nam je vsak trenutek tako blizu in mi tega »ne
vemo«. To je največja žalost naše molitve. Ni glavna težava, da se težko zberemo, da nimamo časa, da misli
uhajajo drugam. Težava je, da ne verjamemo, da je Bog
že z nami. Zakaj moramo pri bogoslužju tolikokrat slišati
tisti »Gospod z vami«? Zato, da se spomnimo, da je On že
z nami, ne obratno. Nikakor ne bomo dobro molili,
če bomo hoteli biti najprej mi z njim. To je popolnoma zgrešena smer molitve, pri kateri se prej
ali slej naveličamo ali utrudimo.
»Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo
odprlo!« S temi besedami Kristus ne meri
le na tvojo voljo, napor, količino. Meri na
tvojo vero. On želi, da že v tem življenju najdeš in da se ti odpre. Potem
ne bo več tako težko.
župnik

Alfonz M. Ligvorij,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 20.00
za †† Gruden,
Kamnje 3a

GOJAČE ob 20.00
za † Lidijo Fišer,
p. n. darovalca Gojače
ČRNIČE ob 20.00
za † Cecilijo Ušaj,
p. n. Črniče 67b
MALOVŠE ob 20.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Malovše
ČRNIČE ob 20.00
za † Alojzijo Lojk,
p. n. darovalcev

od 19.30 spoved, po maši češčenje

prvi petek, 2. 8.,

porcijunkula

VRTOVIN ob 20.00
za † Jožka Lozarja,
Vrtovin 98

ČRNIČE ob 20.00
po namenu
od 19.00 češčenje in spoved

od 19.30 spoved, po maši češčenje

prva sobota, 3. 8., SKRILJE ob 8.00
v čast Materi Božji v zahvalo
za prehojeno pot, Skrilje 77

Konrad,
menih

RAVNE ob 20.00
po namenu

od 7.30 spoved in češčenje
4. 8.

18. NEDELJA
MED LETOM
Janez M. Vianney
duhovnik

SKRILJE ob 7.45
za †† Vido in Stanka
Črmelja, Skrilje 37
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2

ČRNIČE ob 9.00
za †† Krkoč, Bavec in Tominc,
p. n. Črniče
za župnijo

• Prvi petek in prva sobota, vabljeni češčenju in k rednemu zakramentalnemu življenju, tudi
mladi in otroci. Bolne in starejše obiskujem v soboto dopoldne.
• V petek vabljeni v samostansko cerkev v Vipavskem Križu na praznovanje porcijunkule. Svete
maše ob 7. , 10. in 19. uri. Od 8. do 10. ter 15. do 19. ure češčenje Najsvetejšega. Ves dan bodo
bratje na voljo za sveto spoved, ta dan lahko prejmemo popolni odpustek.
• V nedeljo je reden shod v Logu, spoved od 16. ure, sveta maša ob 17. uri.
• Mašni nameni: zlasti v Vrtovinu morate dolgo čakati na naročene maše. V času do 15. 8. lahko katerega
od že naročenih ali novih namenov opravim drugje, lahko tudi na določen datum. Nekateri duhovniki
nimajo dovolj namenov, vabljeni, da naročite tudi namene, ki so čez vse leto lahko opravljeni drugje
(lahko tudi na določen datum) in jih objavimo v domačih oznanilih med oddanimi mašnimi nameni.
• Hvala vsem, ki ste v ponedeljek in torek ponovno prevzeli delo, priskočili in darovali čas pri delu
na Svetem Pavlu! Podzemna dela so tako s skupnimi močmi narejena.
• Na Krištofovo nedeljo smo za sklad MIVA v obeh župnijah skupaj zbrali 603,63 €. Hvala v imenu
misijonarjev, ki uporabljajo vozila.
• V nedeljo ob 16.30 gremo v Stržišče. Še kdo od mladih se lahko pridruži, cena za bivanje cel
teden je 65 €. Letošnja tema je SREČANJE.

 Za konec
IZPOVED MLADOPOROČENCA – Komaj poročeni mož se izpove svoji mladi ženi: »Pred poroko sem ti nekaj
zamolčal, pa me preveč stiska pri srcu in ti moram priznati. Imam išias, gastritis, hepatitis, dermatitis, angino pektoris ...«
»Ali je sploh kaj, česar nimaš?" ga vpraša precej začudena. »Svojih zob pa res nimam!« ji odgovori po pravici.

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

