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sreda, 26. 2.,
Aleksander (Branko),
škof

Za rešetkami
Jaz
pa
vam pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite
za tiste, ki vas
preganjajo, da boste otroci svojega
Očeta, ki je v nebesih. On namreč
daje svojemu
soncu, da vzhaja
nad hudobnimi in
dobrimi, ter pošilja dež pravičnim
in krivičnim. Če
namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas,
kakšno plačilo vas
čaka? Mar tega ne
delajo tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje
brate, kaj delate
posebnega? Mar
tega ne delajo
tudi pogani? Bodite torej popolni,
kakor je popoln
vaš nebeški Oče.
(Mt 5,44–48)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 49,14–15
2. berilo: 1 Kor 4,1–5
evangelij: Mt 6,24–34

ponedeljek, 24. 2.,
Matija,
apostol
torek, 25. 2.,
Valburga,
opatinja

Duhovnik Robert Friškovec nam je v petek spregovoril o
zaporih. Govoril je o precej drugačnih rešetkah, tistih, ki
se dajo zaznati na naših obrazih, zamreženih oknih, ki jih
danes ljudje nosimo v sebi. Koliko jeze, nezadovoljstva,
osamljenosti, ukvarjanja z drugimi, umikanja v svoj svet
govori o tem, da še nismo svobodni.
Kristus govori o povsem novem življenju: »Ljubite svoje
sovražnike …, da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih.« Še vedno te besede največkrat doživljamo le kot
zapoved. Vendar ali je mogoče sebe prisiliti, da ljubiš, odpuščaš nekomu, ki te je izkoristil, osramotil …? Mislim, da
ne. Prej ali slej se boš utrudil. Lahko se skušaš na zunaj
prepričati, da boš dober do krivičnega. Vendar bo prej ali
slej, ob večji preizkušnji, počila tvoja najšibkejša vez in na
dan bo izbruhnila vsa potlačena ranjenost.
Ko izbruhne vojna, padejo tudi lepe krščanske nalepke in
brat lahko začne pobijati brata. Takrat se pokaže, od kod je
kdo črpal moč za svojo vero, zgolj od nekega dobrega nauka, človeške moči ali iz odnosa z Očetom. Spomnim se, kako
sem nekoč popravljal slabo cev za zalivanje. Komaj sem zakrpal eno razpoko, že je začelo z vso silo puščati drugje. Tako
je z našo krščansko ljubeznijo, dokler ne postane svobodna.
»Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« On
ni popoln »po naše«. On ni po naše »idealen«. Oče je popoln, ker ni sam, ker je ljubljen in ljubi. Je vedno v odnosu.
Svoboden nisi, dokler ostajaš sam. Samo Oče lahko ljubi
ene in druge, takšne in drugačne. Samo Sin lahko
nastavi lice, da ga bijejo, in gre v
smrt, ker ni sam. Bili smo krščeni, prejeli smo obhajilo in
birmo le zato, da bi bili lahko
deležni Svetega Duha, Očetovega in Sinovega življenja.
Dokler ne pustiš, da si ljubljen, ostajaš za svojimi rešetkami.
župnik

četrtek, 27. 2.,
Gabrijel ŽMB,
redovnik

petek, 28. 2.,
Roman,
opat
sobota, 1. 3,
Albin (Zorko),
škof
2. 3.
OSMA
NEDELJA
MED LETOM
Neža Praška,
redovnica

KAMNJE ob 18.30
za † Jožefa in Zofijo Bratina,
Kamnje 33a
VRTOVIN ob 18.30
za † Alberta Kandusa,
Vrtovin 29
SKRILJE ob 18.30
za † Ingrid
p. n. Skrilje
KAMNJE ob 18.30
za † Felicijana Furlana,
Kamnje 2a
VRTOVIN ob 18.30
za † Viktorja Breclja,
Vrtovin 55
SKRILJE ob 8.00
za † Emila Bratina,
Skrilje 27, 8. dan
VRTOVIN ob 7.45
za † patra Jožefa Podgornika,
Vrtovin 21
KAMNJE ob 10.30
za †† Olgo in Srečka Rovtarja,
Skrilje 2b
krst otrok

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36
ČRNIČE ob 18.00
za †† Bavec in Krkoč,
p. n. d.
MALOVŠE ob 18.00
na čast angelom varuhom
v zahvalo in priprošnjo,
Malovše 39a
ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Bernardo
Blažič, p. n. Črniče 3
RAVNE ob 18.00
za † Marjana in †† Peršič,
Ravne 6, p. n. Zalošče
ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja Bavca,
p. n. d.
ČRNIČE ob 9.00
za †† Štrancar,
p. n. Gojače 3a
za župnijo

• VEROUK je v tem tednu spet reden. Vabljeni tudi na program karitas za otroke popoldne v
Kamnjah vsak ponedeljek od 16. do 18. ure v učilnici.
• BIRMANCI imate prvo možnost za izpit iz znanja v sredo od 16.00 do 18.00 v Kamnjah in v petek
od 15.00 do 16.00 v Črničah. Skupina birmancev v Kamnjah ima srečanje v petek ob 17. uri.
• MLADINSKO SREČANJE bo spet v petek ob 19.30 v Kamnjah.
• V nedeljo bo prejela SVETI KRST Klara Feuče, hči Tilna in Tadeje, Vrtovin 37. Njeno družino priporočamo v molitev.
• PRIJAVLJENI ROMARJI V RIM v cerkvi ali na spletu vzemite predstavitev in prijavnico,
ki jo izpolnjeno prinesite do 15. 3, akontacijo 50 € nakažete sami. Na voljo je 62 mest, nekaj
vas čaka na čakalni listi.
• Ob smrti Emila Bratina iz Skrilj ste NAMESTO CVETJA za skriljsko cerkev zbrali in darovali
360,00 €. Hvala vsem darovalcem!
Pred nami je:
•
sreda, 5. 3. pepelnica, začetek posta, predstava Gregorja Čušina (prestavljena);
•
nedelja, 9. 3., križev pot na Svetega Pavla;
•
nedelja, 16. 3., popoldne prevoz in blagoslovitev zvonov na Svetem Pavlu;
•
nedelja, 23. 3. celodnevno češčenje in postna spoved v Kamnjah.
 Za konec
PREPOVED – Policist: »Oprostite, psa ne smete peljati na prednjem sedežu.« »Ampak, saj je plišast!« »Pasma ni pomembna!«

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

