14. nedelja med letom

6. 7. 2014

Kako naj te izpolnim?

(Mt 11,25–30)
Odlomki Božje besede
za naslednjo nedeljo
1. berilo: Iz 55,10–11
2. berilo: Rim 8,18–23
evangelij: Mt 13,1–23

GOJAČE ob 20.00
za †† Pirjevec,
p. n. Gojače 17
ČRNIČE ob 20.00
za † Stanka in †† Koron,
Črniče 1a
MALOVŠE ob 20.00
po namenu

ni svete maše

Vilibald,
škof

torek, 8. 7.,

ni svete maše

sreda, 9. 7.,
Veronika Giuliani,
opatinja
četrtek, 10. 7.,
Amalija,
redovnica

ni svete maše

petek, 11. 7.,
Benedikt, opat,
zavetnik Evrope

ni svete maše

sobota, 12. 7.,
Mohor in Fortunat
mučenca

ni svete maše

Kilijan,
škof

št. 27

Tisti čas je Jezus
spregovóril 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.«

ponedeljek, 7. 7.,

Neki zelo slaven in razgledan mož je hotel priti do resnice
in globljega smisla življenja. Po več letih iskanja je izvedel
za svetega puščavnika. Odpravil se je k njemu in ga prosil
za razsvetljenje. Sveti mož mu je postregel s čajem. Natočil je skodelico do vrha in še kar nalival, da se je čaj razlival
po mizi in po tleh. »Nehajte! Saj je vendar že zdavnaj polna,« ga je presenečen opomnil.
»Podobno kot ta skodelica,« je mirno rekel puščavnik,
»si tudi ti poln samega sebe. Poln svojih spoznanj, mnenj,
sodb in mnenj o drugih. Kako naj te česa naučim? Kako naj
ti Bog razodene resnico, dokler ne izprazniš samega sebe?«
»Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril
modrim in razumnim, razodel pa malim ...« V teh Kristusovih besedah se razkrijejo vsa naša pogosta vprašanja:
Kako bo na koncu z vernimi in nevernimi, dobrimi in hudobnimi, prikrajšanimi in obdarovanimi ...? Vse se bo na
koncu izteklo v vprašanje, ali je v tebi prostor za drugega
ali hočeš sam izpolniti svoje življenje.
Ko morda te dni poslušamo plitve predvolilne razprave,
že sedaj lahko vidimo, kako zelo smo polni svojih lastnih
mnenj in prepričanj in kako malo je prostora za modrost,
ki pride od drugega.
Hudo je, če smo verni brez svojega mnenja; naivni, če
se prepustimo vplivom javnega mnenja. A še huje je, če
smo ves čas polni svojih lastnih mnenj in pogledov. Takrat
si domišljamo, da smo z Bogom, v resnici pa Boga zlorabljamo, delujemo le še v imenu Boga in v imenu religioznih
vrednot. Kaj hitro v nas ni več
Kristusovega Duha in Oče ne
izpolnjuje več naše male posode.
Ko pa svojo majhnost odpremo,
postajamo sol zemlje. In Bog danes
na skritem vodi zgodovino naprej
ravno po malih. Imaš možnost, da
si med njimi.
župnik

ČRNIČE ob 20.00
za †† Leban,
Črniče 26
RAVNE ob 20.00
za † Ivana Mikuža,
Ravne 26
ČRNIČE ob 14.30
poročna sveta maša

ni svete maše

(Aleksander Štor in Mateja Lozar)

za †† brate in sestre Podgornik,
Črniče 3
13. 7.

15. NEDELLJA
MED LETOM,
Henrik II.,
cesar

VRTOVIN ob 7.00
za †† Antonijo in Jožefa
Čermelja, Vrtovin 69
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo Materi Božji
in sv. Antonu, p. n. Kamnje

ČRNIČE ob 9.00
za † duhovnika Janka
Krkoča, p. n. darovalcev
(ob 50. obletnici posvečenja)

za župnijo

• Danes je tretji letošnji shod v Logu; od 16. ure spoved, ob 17. uri sveta maša
• Do sobote sem na oddihu in duhovnih vajah. Če bo nujna potreba,
se obrnite na g. Aleksandra Lestana (366 60 36; 041 507 158) ali na
g. Janeza Kržišnika, župnika v Stomažu in Vrhpolju (041 766 845).
• V soboto bosta v Črničah sklenila sveti zakon Mateja Lozar in Aleksander Štor. Krst otrok: V soboto bo prejela sveti krst Taya Štor, hči
Aleksandra in Mateje, Cesta 64. V nedeljo med sveto mašo v Kamnjah
pa Alja Tomažič, hči Gašperja in Anje, Potoče 65. Družini priporočamo
v molitev.
• Hvala mladim animatorjem in drugim, ki ste kakor koli pomagali pri izpeljavi letošnjega oratorija!

 Za konec
SLUŠNI APARAT – »No babica, kako si kaj zadovoljna z novim slušnim aparatom?« »Odličen je! Odkar ga
imam, sem že trikrat spremenila oporoko!«

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

