20. nedelja med letom

18. 8. 2013
št. 31

Mir brez Boga
Vedno znova srečujem ljudi, ki so v svojem življenju, zlasti v
družini doživeli razočaranja, bili prikrajšani, izdani. Iskreno so
hoteli živeti po veri, pa se jim je kasneje vse podrlo. »Poka»Prišel sem, da
sirali« so neodraslost odraslih in še lastne napake iz mladosti.
vržem ogenj na
V mnogih kristjanih vedno znova odmeva potlačen ali glasen
zemljo, in kako
krik: »Zakaj? Zakaj ravno meni? Kaj sem naredil narobe?«
želim, da bi se
Večkrat sem že koga vprašal, ali bi prišel do globljega odže razplamtel!
Moram pa prejeti
nosa z Bogom, do tako žive ljubezni in vere, če se mu ne bi
krst in v kakšni
zgodile vse te nepredvidene reči. Običajno je odgovor miren
stiski sem, dokler in preprost: »Ne bi.«
se to ne dopolni!
Življenje nas kleše. In težko je sredi udarcev prepoznati, da
Mislite, da sem
mi Bog to dopušča, ker me ljubi. Koliko ljudi ostane danes
prišel na zemljo
brez Boga, brez ljubezni, ker so si vero predstavljali le kot
prinašat mir?
pomoč pri izgradnji boljšega sveta, tolažnico v preizkušnjah,
Ne, vam rečem,
Cerkev pa kot organizacijo, ki predvsem vzgaja za prave vreampak razdeljednote. Zato je Kristus do nas zelo jasen: »Mislite, da sem
nost. Odslej bo
prišel
na zemljo prinašat mir? Ne, vam rečem ...« Oče laži,
namreč v eni hiši
Satan, on hoče, da bi bili najboljši, odlični, da bi kar iz kamna
pet razdeljenih:
naredili kruh, da bi Cerkev postala zelo pridna vzgojiteljica in
trije proti dvema
in dva proti trem; učiteljica, toda brez Kristusa, brez njegove smrti in vstajenja,
razdelili se bodo:
brez njegovega novega življenja, brez zakramentov.
Oče proti sinu in
Mnogi so in smo na svoji poti vere pričakovali »mir«, splošni
sin proti očetu;
napredek. Marsikdo je zato razočaran, vero v Boga pušča le
mati proti hčeri in
še »za rezervo«. A tako rad bi ti zaklical: Ravno v teh bojih,
hči proti materi;
notranjih in zunanjih, prepoznaj njegovo neizmerno ljubezen
tašča proti svoji
do tebe. On je prišel, da bi tudi tebi prinesel ogenj. Zato je
snahi in snaha
šel zate skozi smrt in vstajenje. Ne nasedaj predstavi, da je
proti tašči.«
mogoče priti do cilja brez velike noči.
(Lk 12,49–53)
Ne beži od življenja! Ne ustvarjaj okoli
sebe umetnega miru. Nasprotno. Izkoristi prav ta čas kot dar. Odpri srce
njegovi povsem novi ljubezni, ki vidi
dlje
in zato dopušča padce.
Odlomki Božje besede
Danes odpri vrata k sebi, pozneje boš
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 66,18–21
razumel.
2. berilo: Heb12,5–7.11–13
evangelij: Lk 13,22–30

župnik

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 19. 8., KAMNJE ob 20.00
Janez Eudes,
za †† Mirka in Jožeta Krkoča,
duhovnik
p. n. Potoče 18
VRTOVIN ob 20.00
torek, 20. 8.
Bernard,
za †† Čermelj in Gerželj,
opat
Vrtovin 13b
SKRILJE ob 20.00
sreda, 21. 8,
Sidonij (Zdenko),
za † Olgo Kravos,
škof
Skrilje 41
četrtek, 22. 8.,
KAMNJE ob 8.00
Devica Marija
za †† Janeza Čermelja,
Kraljica
Kamnje 31
ni svete maše
petek, 23. 8.,
Roza iz Lime,
redovnica

sobota, 24. 8.,

ni svete maše

25. 8.

KAMNJE ob 7.45
za †† Gabrijelo Lozar,
Vrtovin 112

Jernej,
apostol

21. NEDELJA
MED LETOM
Mirijam križanega
Jezusa,
redovnica

KAMNJE ob 10.30
za †† starše,
Kamnje 33

GOJAČE ob 20.00
za † Franca Krkoča,
Gojače 33
ČRNIČE ob 20.00
za † Alojzijo Lojk,
p. n. darovalcev
MALOVŠE ob 20.00
za † Marico Čermelj in
njene †† starše, p. n. Gojače 36
ČRNIČE ob 20.00
za † Marjana in †† Cernatič,
p. n. Črniče 59
RAVNE ob 20.00
za † Marjana Peršiča in ††
iz družine, Ravne 6, p. n. Zalošče
ČRNIČE ob 20.00
za † Marja Kosovela,
p. n. Črniče 84a
ČRNIČE ob 7.30
za župnijo
GOJAČE ob 9.00
za vse žive in †† Gojašce,
p. n. domačinov

• V nedeljo je šagra svetega Jerneja v Gojačah. Vabljeni k praznični sveti maši.
• V četrtek popoldne odhajamo na družinski duhovni vikend v Stržišče. Ob temi Srečanje,
najina usoda ali odrešenje si bomo vzeli čas za tišino, pogovor v paru, oddih, skupni pogovor, svete maše, sprehode, druženje. Stržišče ohranja preprostost in globino.
Še je nekaj prostora, če se želi kdo prijaviti. Mladi lahko greste zraven za pomoč pri varstvu otrok.
• V nedeljo ob 14. uri je na Sveti Gori zaključna sveta maša in srečanje udeležencev vseh
poletnih tednov v Stržišču.
• Ta teden bo v Vipavskem križu potekal oratorij za otroke za vse, ki ste se prijavili.
Morebitne dodatne prijave in informacije dobite pri Ines Vodopivec 040 737 167.
• Urnik verouka je objavljen na spletni strani.
Pred nami je:
- nedelja, 2. 9., maša ob začetku veroučnega leta v Kamnjah;
- nedelja, 8. 9., maša ob začetku veroučnega leta v Črničah;
- nedelja, 8. 9., krst otrok v Kamnjah;
- nedelja, 8. 9., skupno srečanje starejših in bolnih župljanov v Črničah (novomašnik Blaž) ob 16. uri.

 Za konec
POCENI – Policist ustavi blondinko in ji reče: »Gospodična, sprednja luč vam ne dela. To bo sto evrov …«
»Odlično! Tip na servisu jih je hotel imeti dvesto!«

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

