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14. navadna nedelja, 3. julija 2011
Tisti čas
je Jezus
spregovoril in
rekel: »Slavim te, Oče,
Gospod neba in zemlje,
ker si to prikril modrim
in razumnim, razodel
pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.
Vse mi je izročil moj
Oče in nihče ne pozna
Sina, razen Očeta, in
nihče ne pozna Očeta,
razen Sina in tistega,
komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi,
ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom
dal počitek.
Vzemite nase moj
jarem in učite se od
mene, ker sem krotak in v srcu ponižen,
in našli boste počitek
svojim dušam;
kajti moj jarem
je prijeten in
moje breme je
lahko.«
(Mt 11,25—30)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 55,10─11
2. berilo Rim 8,18─23
evangelij: Mt 13,1─23

Vidimo le eno stran
Človek odpre radio, televizijo, nenehna poročila
o tem in onem zasedanju. Povsod veliko prizadevanja za boljši in pravičnejši svet. A zdi se, da nam
to vedno znova polzi iz rok. Veliko truda in hkrati
vnebovpijoča krivica, enim uspeva, drugi so vedno
znova izkoriščani.
Kaj se mi zdi pri tem najhujše? To, da ljudje, ki
vse to opazujemo, sami začenjamo izgubljati smisel, češ: »Saj ni vredno iskati kaj globljega. Boljše
si je zagotoviti povprečno vsakdanje življenje, se
ne izpostavljati in ostati na varnem.«
Toda to je le ena stran življenja. Vsa svoja leta
lahko gledaš le z ene strani. Pri takem gledanju ti
niti vera ne more priti do živega in prodreti skozi
kopreno nesmisla. Do vere se ne moreš dokopati
sam. Vera je razodetje. »Slavim te, Oče ..., da si
razodel malim.« Dar je, da lahko na tem svetu na
življenje pogledaš nekoliko že z druge strani. Jezus
nam ne obljublja, da nam bo vzel bremena, niti na
počitnicah ne. Toda resnične počitnice so človeku
podarjene takrat, ko na svoja bremena lahko pogleda z druge strani.
Za ta pogled se je potrebno tudi potruditi, predvsem pa odločiti. Jezus ti želi marsikaj razodeti,
toda pripraviti mu moraš prostor. Privošči si med
počitnicami namesto plehke zabave in »rumenih« novic dobro knjigo. Duša se spočije, ko jo napolni pristen odnos. Zato pojdi
vsaj nekoliko na samo, spremeni okolje in
daj Gospodu možnost, da te obišče. Besede
»jaz vam bom dal počitek« so zelo jasne in
zanesljive, a najprej je do njega »priti«, to
pomeni, odločiti se. Zanimivo. Kristus lahko naredi skoraj vse, le odločiti se ne more
namesto nas.
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ponedeljek, 4. 7.,
Elizabeta
Portugalska, kraljica

KAMNJE ob 8.00
za † Valerijo Štucin,
Vrtovin 130

torek, 5. 7.,
Ciril in Metod,
slovanska apostola
sreda, 6. 7.,
Marija Goretti,
mučenka
četrtek, 7. 7.,
Edilburga,
opatinja

petek, 8. 7.,
Prokopij,
mučenec
sobota, 9.7.,
Veronika Giuliani,
opatinja

SKRILJE ob 8.00
za †† Šuligoj,
Skrilje 70
KAMNJE ob 17.30

GOJAČE ob 20.00
za † Stanka Pirjevca,
Gojače 17

ponedeljek, 4. 7.,

ČRNIČE ob 20.00
za † Hermana Čavdka,
p. n. Črniče
MALOVŠE ob 20.00
za † Ano Cigoj (Jernejevo),
umrla v Argentini
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poročna sveta maša (od drugod)
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za župnijo
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• Do sobote sem na duhovnih vajah; če je nujno, se obrnite na brate kapucine v Vipavskem
Križu (368 88 00).
• Skupaj v hribe: mladi in manj mladi vabljeni na skupno pot na očak Triglav, prvi dan do
Kredarice. Odhod v petek,15. 7., zjutraj, vračamo se v soboto zvečer. Ob nezanesljivem
vremenu enodnevna pot Planina Razor - Vogel. Zaradi števila in prevoza so potrebne prijave
(sms ali e-pošta, telefon od petka). Če bo slabo vreme, je izlet preložen na 12. 8.
Na voljo je zbornik "Vipavska pritrkava", v njem so kvalitetne fotografije in podatki o vseh naših
cerkvah in zvonikih v Vipavski dekaniji, tudi vse cerkve naših župnij. Zbornik lahko kupite po 12 €.
• Namesto cvetja ob smrti Marije Boltar je družina Nevreden, Vrtovin 102, za vrtovinsko
cerkev darovala 100 €. Hvala!
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• Starši še lahko prijavite otroke na oratorij v sosednjem Vipavskem Križu: za starejše od 30. julija do 1. avgusta,
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za mlajše od 2. do 4. avgusta. Informacije in prijave (čimprej): kristina.vrcon@gmail.com, 031/298-838. Otroke
od 6. do 15. leta lahko prijavite na duhovni teden v Kanjem dolu na 059/224-060; rebeka.kenda@rkc.si.
• Frančiškov tabor za otroke in mlade bo letos v prenovljeni preobleki v bližnji Vipavi od 10. do 16. julija.
Sprejmejo še kakšno prijavo na tau@svetagora.si, ali 041 862 469. Več na spletu.
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DAROVANJE ORGANOV – »Torej dovoljujete, da uporabimo po smrti vaše telo v anatomske namene?« se zanima
zdravnik pri pijančku, ki so ga pripeljali v bolnišnico. »Dovoljujem. Tako bom vsaj enkrat plaval v alkoholu.«
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