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15. navadna nedelja, 10. julija 2011
Takrat jim
je veliko
povedal v
prilikah.
Dejal je: »Sejalec je
šel sejat. Ko je sejal, je
nekaj semena padlo ob
pot. Priletele so ptice
in ga pozobale. Drugo
seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo
veliko prsti.
Hitro je pognalo, ker ni
imelo globoke zemlje.
Ko pa je sonce vzšlo,
ga je ožgalo, in ker ni
imelo korenine, se je
posušilo. Spet drugo
je padlo med trnje in
trnje je zrastlo ter ga
zadušilo.
Druga semena pa so
padla na dobro zemljo
in so dajala sad: eno
stoternega, drugo šestdeseternega in spet
drugo trideseternega.
Kdor ima ušesa, naj
posluša!«
(Mt 13,3—9)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mdr 12,13.16─19
2. berilo Rim 8,26─27
evangelij: Mt 13,24─43

Le ena letina bo
Mnogokrat smo jo že slišali, priliko o sejalcu ...
Morda je v naših časih dobila prizvok kulta uspešnosti, češ tudi Jezus zahteva, da smo čim bolj storilni, najboljši v kruti tekmi šole, poklica, življenja ...
Mar tudi evangelij najbolj ceni najuspešnejše?
Nekdo se npr. teže uči, ima pa delovne navade in
trdno oblikovane življenjske odločitve, vendar mu
znotraj kulta uspešnosti tega ne bodo dovolj priznali. Ne boj se, človek! Jezus Kristus te vidi »od
znotraj«. To priliko je povedal, da bi poudaril »dobro zemljo«, ne le pridelka. Z njo je hotel v tebi
vzbuditi željo, da bi najprej »bil«. Sad pa bo predvsem veselje, ki ti bo navrženo. Tvoj »pridelek« se
bo temu svetu morda zdel nekaj običajnega, nič
posebnega. Na koncu in že »vmes« pa boš odkril,
kaj pomeni, da nam je dano doživeti samo eno
letino, eno in edinstveno. Največja škoda bo, če jo
boš hotel pridelati sam, brez odnosa z nebesi, brez
bratov in sester.
V brazdah zemeljskih let lahko za vedno vzklije
nekaj, kar prihaja v ta svet kot Božje, kot nadnaravno, neumrljivo. V rojevanju sadu lahko postanemo samo »dobri ljudje«, brez cepiča Božjega.
Druga možnost je, da postanemo Božji na papirju
ali navidezno, v resnici pa smo kot ljudje bolj
malo dobri. Samo eno ali samo
drugo še ne prinaša evangeljskega stoternega sadu. Sejalec ti daje enkratno možnost, da v svojih brazdah
obrneš eno in drugo.
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Nameni svetih maš:
ponedeljek, 11. 7.,

Nameni svetih maš:

četrtek, 14. 7.,
Kamil de Lellis,
duhovnik

KAMNJE ob 20.00
za †† Čermelj in Erjavec,
Kamnje 36
VRTOVIN ob 20.00
za † Viktorja Breclja,
Vrtovin 55
SKRILJE ob 20.00
za † brata Jožeta in † Marijo
Valič, Skrilje 25
KAMNJE ob 20.00
za † Albina in Martina
Vodopivca, Kamnje 57

petek, 15. 7.,

na Kredarici: po namenu

Benedikt,
opat

torek, 12. 7.,
Mohor in Fortunat,
mučenca
sreda, 13. 7.,
Henrik,
kralj

Bonaventura,
cerkveni učitelj
sobota, 16. 7.,
Karmelska Mati
Božja
17. 7.
16. NAVADNA
NEDELJA
Aleš,
spokornik

GOJAČE ob 20.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. darovalca
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in priprošnjo
p. n. Črniče 78a
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p. n. Gojače 13

17. 7.
16. NAVADNA
NEDELJA
Aleš,
spokornik

KAMNJE ob 7.45
za †† Bajc, Potoče 5
SKRILJE ob 9.00
za †† Vinka in starše Bratina,
Skrilje 37

ČRNIČE ob 9.00
za †† Grljevič,
p. n. Gojače 13

procesija SRT

procesija SRT

Obvestila:
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• V nedeljo je šagra sv. Marjete v Skriljah. Vabljeni k sveti maši ob 9. uri, po maši procesija.
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• Mladi in manj mladi vabljeni na skupno pot v hribe, na Triglav. Prijavite se zaradi dogovora
o prevozu. Odhod v petek ob 5. uri. Hoja ne bo prezahtevna tudi za manj utrjene planince. Ne
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bomo hiteli! Lahko tudi samo do Kredarice (prvi dan iz Vrat na Kredarico, v soboto zjutraj na vrh, povratek preko Kredarice, za Cmirom v dolino, domov v zgodnjih večernih urah).
Ob nezanesljivem vremenu se dogovorimo za enodnevno (glede na vreme petek ali sobota) pot Planina
Razor–Vogel. Če bo slabo vreme, je izlet preložen na 12. 8. Več informacij po telefonu eli e-pošti.
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• Festivalni teden Frančiškovega tabora za otroke bo v Vipavi do sobote, 16. julija, pod streho škofijske gimnazije z glavnim programom dopoldne od 11. do 13. ure in popoldne od 16.
do 18. ure. Lahko pridejo tudi mali otroci s svojimi varuhi, starimi starši ... in se pridružijo za kakšno
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urico ali ves popoldan, ves dan ... V soboto ob 11. uri vabljeni na dobrodelno (novo) predstavo Gregorja Čušina – Janez brez glave v škofijski gimnaziji; vstop je prost. Prostovoljni prispevki se zbirajo
za opremo v Družinskem centru Sveta Gora.
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• Na voljo je zbornik Vipavska pritrkava s fotografijami in podatki cerkva Vipavske doline; po 12 €.
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 Za konec
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VEČJA PLEŠA – Prijatelja se pregovarjata in prvi reče: »Ti si bolj plešast od mene!« »Kako sem lahko bolj
plešast od tebe, ko pa sva oba popolnoma plešasta?« »Ker imaš večjo glavo!«
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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
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