17. nedelja med letom

27. 7. 2014
št. 30

Kamela na strehi

Tisti čas je rekel
Jezus množicam: »Nebeško
kraljestvo je
podobno zakladu, skritemu
na njivi, ki ga
je nekdo našel
in spet skril.
Od veselja nad
njim je šel in
prodal vse,
kar je imel, in
kupil tisto njivo.
Nebeško kraljestvo je tudi
podobno trgovcu, ki išče lepe
bisere. Ko najde
en sam dragocen biser, gre in
proda vse, kar
ima, in ga kupi.
(Mt 13,44–46)

Odlomki Božje besede
za naslednjo nedeljo
1. berilo: Iz 55,1–3
2. berilo: Rim 8,35–39
evangelij: Mt 14,13–21

Veliko ljudi želi priti do resnice o Bogu. Tudi zelo bogat kralj
je iskreno iskal Boga. Neke noči ga je zbudil ropot na strehi
nad spalnico. Prestrašen je zavpil: »Kdo je?« »Prijatelj,« je
odgovoril glas. »Zgubil sem kamelo.« Kralj je jezen zakričal:
»Kaj si tako neumen, da iščeš kamelo na strehi?« »Ti si neumen!« je odvrnil glas. »Iščeš Boga, ko se oblačiš v svilena
oblačila in legaš v zlato posteljo.« Kralj se je zamislil nad besedami. Vstal je, ker ni mogel več spati. Postal je svet mož.*
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi
...« Danes srečujem veliko ljudi, ki iščejo. Številne stvari, ki
so veljale za trdne, se majejo. Na glas ali pri sebi si postavljamo vprašanja o življenju. Kaj je sploh še res? ...
In to podiranje tal pod nogami je lahko zate zelo očiščujoče. Dokler iščeš, si na dobri poti. Zaklad obstaja in je skrit.
Vendar bo na koncu zelo pomembno, kako iščeš. Opažam,
da ljudje danes iščemo v dve smeri. Nekaterim življenjske
razmere pomagajo, da zapustijo privide, ostajajo vedri in
najdejo bistveno. Drugi iščejo v zagrenjenosti, razočaranju
in jezi na »cel svet«. Kje si ti med enkratnimi njivami sveta?
Kako iščeš ti? Običajno je prav jeza tista, ki zaslepi pogled. In
zaklada ne najdeš, čeprav si šel mimo prav blizu.
Bistveno za človeka iz Kristusove prilike je, da je iskal in
da je bil pripravljen zato tudi kaj izgubiti. Ljudje se jezimo
na Boga, njegovo Cerkev, na ljudi, ker bi radi ležali hkrati na
dveh posteljah. Živeli udobno in hkrati srečni našli Boga. Radi
bi našli in kupili tisto njivo in hkrati obdržali
svojo. Pričakujemo, da bo zaklad kar sam od
sebe poskrbel za mir in pravico na svetu
in nas s tem prepričal.
Bodi resničen iskalec, prej ali
slej boš našel. Resnični iskalec
ne tarna doma. Odide od doma in
vzame s seboj zelo malo prtljage.
*

Drobne zgodbe za dušo, Ognjišče 2003

župnik

ponedeljek, 28. 7., KAMNJE ob 20.00
Viktor (Zmago),
za † Ivana Čermelja,
papež
Kamnje 31
VRTOVIN ob 20.00
torek, 29. 7.,
Marta,
za †† Stanka Lozarja,
svetopisemska žena Vrtovin 107
SKRILJE ob 20.00
sreda, 30. 7.,
Peter Krizolog,
za † Ivanko Bradasca,
cerkveni učitelj
Skrilje 10, umrla v Italiji
četrtek, 31. 7.,
KAMNJE ob 20.00
Ignacij Lojolski,
za † Miroslava Petrovčiča,
duhovnik
Kamnje 15

GOJAČE ob 20.00
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8
ČRNIČE ob 20.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Črniče 69b
MALOVŠE ob 20.00
v zahvalo za vse žive in pokojne
dobrotnike

ČRNIČE ob 20.00
za † Vladimirja Žerjala,
p. n. Črniče 108

od 19.30 spoved, po maši češčenje SRT.

prvi petek, 1. 8.,
Alfonz M Ligvorij,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 20.00
za †† Ivana in Ido Vodopivec,
Vrtovin 17a

ČRNIČE ob 20.00
za †† Leban, Črniče 26
Od19. ure češčenje SRT in spoved.

Od 19.30 spoved, po maši češčenje SRT.

sobota, 2. 8.,
porcijunkula

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Kravos, Skrilje 52
Od 7.30 češčenje SRT in spoved.

3. 8.

18. NEDELJA
MED LETOM,
Konrad,
redovnik

SKRILJE ob 7.00
za †† Albino in Stanka
Bratina, Skrilje 37
KAMNJE ob 10.30
za † Karla Lampeta,
Vrtovin 108a

RAVNE ob 20.00
v zahvalo za vse žive in pokojne
dobrotnike

ČRNIČE ob 9.00
za †† Volk in Gašparin,
p. n. Črniče 63
za župnijo

• Prvi petek in prva sobota, vabljeni k zakramentom. V soboto dopoldne obiskujem starejše in bolne.
• V soboto vabljeni v samostansko cerkev v Vipavskem Križu na praznovanje porcijunkule.
Svete maše ob 7., 10. in 19. uri. Od 8. do 10. ter 15. do 19. ure češčenje Najsvetejšega.
Pred in med sveto mašo možnost za sveto spoved, ta dan lahko prejmemo popolni odpustek.
• V nedeljo popoldne odhajamo na teden duhovnosti z mladimi v Stržišče. Kar nekaj nas je
že. Mladi s konca OŠ in srednješolci pokličite in pridružite se ter preživite lep teden. Prispevek
za teden je 65 €, lahko manj po dogovoru. Lahko z vlakom ob 15.27 iz Nove Gorice.
• Slovenska pritrkovalska šola, ki bo letos potekala v Kamnjah, prav na pragu, je posebna priložnost, da se mladi povežete tudi po podružnicah in se je udeležite. Povabite in
spodbudite med seboj. Tistim, ki se boste iz naših dveh župnij udeležili šole, vam župnija
pokrije plačilo šolnine. Nekoliko je spremenjen datum: od 16. 8., do petka, 22. 8. Informacije in prijave čim prej Bernardu Rijavcu 041 566 992.
• V naši dekaniji preko Karitas prejema pomoč v hrani 391 družin in 121 posameznikov.
Nekateri bodo veseli krompirja; kdor želi darovati vrečo krompirja, morda tudi breskve,
naj se dogovori za prevzem voditeljema Župnijske karitas: Julijano Bric (040 888 420) ali
Stankom Rovtarjem (031 249 202).
 Za k o n ec
STROKOVNO MNENJE – Janez sreča prijatelja z berglo: »Ja kaj pa se ti je zgodilo?« »Avtomobilska nesreča.«
»Pa ne moreš hoditi brez bergel?« »Ja, to je pa čudna reč, zdravnik pravi, da lahko, odvetnik pa pravi, da ne.«

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

