16. nedelja med letom

20. 7. 2014
št. 29

(Mt 13,25–30)

Odlomki Božje besede
za naslednjo nedeljo
1. berilo: 1 Kr 3,5.7–12
2. berilo: Rim 8,28–30
evangelij: Mt 13,44–52

ponedeljek, 21. 7., KAMNJE ob 20.00
Danijel (Danilo),
za †† Albina in Martina
prerok
Vodopivca, Kamnje 57
VRTOVIN ob 8.00
torek, 22. 7.,
Marijna Magdalena, za †† Jožefa in Antonijo
svetopisemska žena Čermelj, p. n. Vrtovin 57a
ni svete maše
sreda, 23. 7.,

petek, 25. 7.,
Jakob starejši,
apostol

SVETI PAVEL ob 21.00
za †† Pavla Podgornika

sobota, 26. 7.,

SKRILJE ob 20.00
za † Anko Čehovin,

GOJAČE ob 20.00
za † Lenarta in †† Čermelj,
Gojače 36
ČRNIČE ob 20.00
za † Franja Kerševana,
p. n. Črniče 25
MALOVŠE ob 20.00
za †† Maklove,
Malovše 17
ČRNIČE ob 20.00
za † Ivanko in †† Vrtovec,
p. n. Črniče 86
RAVNE ob 20.00
za †† Leban,
Črniče 26
ČRNIČE ob 14.30
za †† Albina in Anico Rebek,

Skrilje 24

p. n. Črniče 83

Brigita Švedska,
sozavetnica Evrope

Glej z Bogom in izpusti iz rok

Medtem ko so ljudje spali, je prišel
njegov sovražnik,
zasejal ljuljko med
pšenico in odšel.
Ko je setev zrastla
in šla v klasje, se
je pokazala tudi
ljuljka. Prišli so
gospodarjevi služabniki in mu rekli:
›Gospod, ali nisi
posejal dobrega
semena na svoji
njivi? Od kod torej
ljuljka?‹ Dejal jim
je: ›Sovražnik je to
storil.‹ Služabniki pa so mu rekli:
›Hočeš torej, da
gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹
je dejal, ›da morda
med pobiranjem
ljuljke ne izpulite
z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj
oboje skupaj raste
do žetve.

Nameni svetih maš:

Nekdo je pomenljivo dejal: »Ko sem bil mlad, sem Boga
prosil: 'Daj mi moč, da bom spremenil svet.' Ko sem prišel
v srednja leta, sem začel moliti: 'Gospod, daj mi milost, da
bom spremenil tiste, s katerimi živim.' Zdaj, ko so moji dnevi
šteti, sem odkril, kako sem bil neumen. Moja molitev sedaj
je: 'Gospod, daj mi milost, da spremenim samega sebe.'«
Jezusovi priliki o ljuljki med pšenico bi lahko očitali, da zagovarja nedejavne kristjane. Najbolje se je umakniti in pustiti, naj družba gre po svoje, tako in tako se dosti ne spremeni
... Bolje je njivo pustiti zapleveljeno. Mnogi na koncu utrujeni
ali razočarani res sprejmejo tako »filozofijo življenja«.
Toda mož je v starosti odkril povsem drug pomen pšenice
in ljuljke. Zlo je vstopilo v svet. Nesmiselno se je spraševati, zakaj zlo. Neskončno bolj modro je, da pšenica sredi
plevela najde pot proti žetvi in tako za seboj potegne še
druge. Ko se »pšenica« lahko neha s spraševati, »kako lepo
bi bilo, če ne bi bilo ljuljke,« je odrešena. In šele takrat bo
za seboj pritegnila tudi »svet«.
Prilika pove zelo globoko resnico duhovnega življenja: Zlo
je duhovne narave, zato se lahko premaga le z duhovno silo
in ne na roke. Bog se ne ozira nazaj, se ne sprašuje o vzrokih. Vsako stvar raje gleda skozi žetev.
Tega se ni mogoče naučiti. Tega se lahko samo navzamemo. In to je krščansko duhovno življenje. Veliko ljudi mi je
že povedalo, da jim je šele spremenjena molitev prinesla
spremembo življenja. Zadihali so z Božjim dihom v sebi in
šele takrat so se nehali ukvarjati z zlom pri drugih in z zlom
pri sebi. Spremenil se boš, ko boš izpustil ljuljko iz rok.
Sam se ne boš mogel otresti
ukvarjanja s plevelom. Še vedno
boš potreboval »dnevno dozo« slabih novic. Potrebuješ nekaj povsem
drugačnega, Božjega, da lahko izpustiš ljuljko.
župnik

četrtek, 24. 7.,

ni svete maše

Krištof,
mučenec

Joahim in Ana,
starši Device Marije
27. 7.

17. NEDELLJA
MED LETOM,
Krištofova,
Natalija (Božena)
mučenka

in Tamaro Likar, Vrtovin 24

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Bratina,
Kamnje 44
KAMNJE ob 10.30
za † Drago Vodopivec,
Potoče 16

ČRNIČE ob 9.00
za † Ireno Grunter
ter za sodelavce in prijatelje
za župnijo

blagoslov vozil

Praznovanje svete Ane v Logu pri Vipavi: v soboto bo spovedovanje od 6. do
11. ure, svete maše ob 6.30 ter ob 8. in 10. uri.
Krištofova nedelja letos z geslom »Z veseljem darujem, življenja rešujem«.
Pri vseh mašah bo v nedeljo blagoslov vozil. Kot običajno boste v poseben nabiralnik lahko oddali dar za srečno prevožene kilometre za sklad MIVA, ki pomaga
misijonarjem pri nakupu terenskih vozil in traktorjev.
Starši lahko prijavite otroke na oratorij na Planini od 11. do 16. 8. (prijave 040
494 575 ) ali v Vipavskem Križu od 18. do 23. 8. (prijave 030 396 227).
V Kamnjah bo od nedelje, 10. 8., do sobote, 16. 8., poletni pritrkovalski tečaj,
ki ga organizira pritrkovalska glasbena šola. Lepo vabljeni vsi mladi in stari pritrkovalci. Informacije in prijave čim prej Bernardu Rijavcu 041 566 992.

 Za konec
PRI BLAGOSLOVU – Župnik pravi znanemu pijančku: »No, zelo sem bil vesel, ko sem vas sinoči videl v cerkvi
pri blagoslovu.« Vinski bratec pa mu odvrne: »Kaj? A tudi tam sem bil?«

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

