16. nedelja med letom

21. 7. 2013
št. 28

Sedla k nogam in poslušala
Tisti
čas je
Jezus
prišel v neko vas
in žena z imenom
Marta ga je sprejela
v svojo hišo. Imela
je sestro, ki ji je bilo
ime Marija. Ta je
sedla h Gospodovim
nogam in poslušala njegovo besedo,
Marta pa je imela
s postrežbo veliko
dela. Pristopila je in
rekla: »Gospod, ti ni
mar, da me je sestra
pustila sámo streči?
Reci ji vendar, naj
mi pomaga!« Gospod ji je odgovóril:
»Marta, Marta, skrbi
in vznemirja te veliko stvari, a le eno
je potrebno. Marija
si je izbrala boljši
del, ki ji ne bo
odvzet.«

(10,38–42)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1Mz 18,20–32
2. berilo: Kol 2,12–14
evangelij: Lk 11,1–13

Vsak izmed nas v življenju čaka na »očetov blagoslov«.
Kdor ga je dobil, se mu ni treba več truditi, da bi se dokazal, uveljavil, izpolnil pričakovanja … To je blagoslov
staršev, ki v globini srca pušča zagotovilo, da »smo v
redu«, da nas ne »potrebujejo« zase, ampak v nas verjamejo in nas brez nezdrave zaskrbljenosti izpuščajo v
»neznano«.
Marija, Martina sestra, je zgled takega človeka. Kar
usedla se je. To pomeni, da je bilo njeno življenje že
»zagotovljeno«. Ni več beračila za zunanjimi potrditvami, kaj si o njej mislijo njeni domači in kaj o njej menijo
ljudje. Dokler mladi ali odrasli v srcu nismo zagotovljeni,
smo nemiru. Dokler ni Očetovega blagoslova, živimo le
v prihodnosti. Čakamo na čas, ko bo vse narejeno in vse
pospravljeno. Čakamo na čas, ko bomo uredili življenje
po naših zamislih, in si bomo končno rekli, »da smo v
redu«. Čakamo na čas, ko bomo lahko počivali, ko bomo
tudi mi »smeli« sesti in poslušati.
Ni rečeno, da je Marija imela take idealne starše. Morda prav ona skupaj s svojo sestro ni dobila njihovega
odraslega žegna. Nihče izmed nas ni in ne bo dobil dokončnega blagoslova z njihove strani. Morda je ravno zaradi prikrajšanosti prej in še globlje našla novi blagoslov.
Vsak izmed nas se mora roditi drugič. Vsak mora prej
ali slej v Kristusu najti žegen
Boga Očeta. Takrat in šele
takrat se bomo zmogli zares
usesti. Edina Očetova ljubezen ti bo dala, da boš kar živel, in ne boš več čakal, da
boš nekoč živel.
župnik

ponedeljek, 22. 7.,
Marija Magdalena,
spokornica

KAMNJE ob 20.00
za † Tonija Čibeja,
Kamnje 5a

GOJAČE ob 20.00
za †† Stanka in Lenarta
Rebka, p. n. Gojače 36

torek, 23. 7.
Brigita Švedska,
redovnica

VRTOVIN ob 8.00
v dober namen,
Vrtovin 108

ČRNIČE ob 20.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Črniče 69b

sreda, 24. 7,
Krištof,
mučenec

ni svete maše

MALOVŠE ob 20.00
za † Andreja Mlečnika,
p. n. Malovše 45

četrtek, 25. 7.,

KAMNJE ob 20.00
za †† Jožefa in Cecilijo Gerželj,
Kamnje 46
VRTOVIN ob 20.00
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 127a
SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Rustja,
Skrilje 72
KAMNJE ob 7.45
za †† starše Bratina,
Kamnje 44

ČRNIČE ob 20.00
za † Marico in †† Hvalič,
Črniče 32, p. n. Črniče 1b

Jakob starejši,
apostol

petek, 26. 7.,
Joahim in Ana,
starši Device Marije
sobota, 27. 7.,

Gorazd, Kliment,
učenci svetih bratov

28. 7.

17. NEDELJA
MED LETOM
Viktor I.,
papež

KAMNJE ob 10.30
za † Lavro Vodopivec,
8. dan

ni svete maše

ČRNIČE ob 20.00
za † Alojzijo Lojk,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Gojače 3b
za župnijo

• HVALA vsem, ki ste v četrtek, petek in soboto prevzeli izpeljavo del in v lepem delovnem vzdušju
naredili veliko prostovoljnih ur na Svetem Pavlu!
• V torek bo na Svetem Pavlu potrebnih nekaj več ljudi za pomoč pri zasipanju in zaključnem
urejanju drenaže, potrebovali bi tudi tri do štiri prevoze s traktorjem iz Vrtovina (sporočite, kdo
je pripravljen). S seboj prinesite lopato, potrebovali bomo nekaj samokolnic in kovinskih grabelj.
Začnemo ob 16. uri, kdor more, lahko pride pomagat že uro prej. Da se bo vedelo, da nas je vsaj
približno dovolj, sporočite do ponedeljka popoldne.
• Praznovanje svete Ane: v Logu bo spovedovanje od 6. do 11. ure, svete maše ob 6.30 ter ob 8.
in 10.uri. Tema shoda: vzori vere. V sosednjih Batujah: v petek sveta maša ob 10. uri, zvečer
ob 20. uri orgelski koncert. V nedeljo ob 10. uri sveta maša ob 270-letnici cerkve, vodi škof Jurij.
Vabljeni.
• Fotografije novomašnih dogodkov so na voljo in jih lahko naročite neposredno v Ajdovščini pri
fotografu Ljubu Žgavcu.
• V Budanjah bo od sobote, 27. 7., do petka, 2. 8., poletni pritrkovalski tečaj, ki ga organizira
pritrkovalska glasbena šola. Lepo vabljeni vsi mladi in stari pritrkovalci. Predznanje pritrkavanja
ni obvezno. Vse informacije in prijave na telefon 068 18 50 32, ali na e naslov pritrkovalci@rkc.si.
• Nekaj mladih se vas je navdušilo, povabite se med seboj in omogočite še komu lep doživet teden
z mladimi v Stržišču od 4. do 11. 8., vabljene tudi družine (dobrodošle bodo varuške) od 15. do
18. 8. in od 22. do 25. 8.

 Za konec

NAPREDNO ZNANJE – Mihec gleda strica kmeta kako naklada hlevski gnoj na voz in vpraša: »Za kaj
boste imeli to?« »Za jagode,« pove stric. »Uh, mi jih pa jemo rajši s smetano.«
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

