14. nedelja med letom

ponedeljek, 4. 7.,
Elizabeta Portugalska,
kraljica

torek, 5. 7.,
Ciril in Metod,
sozavetnika Evrope
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sreda, 6. 7.,
Marija Goretti,
devica in mučenka

Kaj je Božje kraljestvo?
Dvainsedemdeseteri so se
veseli vrnili
in govorili:
»Gospod, celo
hudi duhovi so
nam pokorni v
tvojem imenu.« In rekel
jim je: »Gledal
sem satana, ki
je kakor blisk
padel z neba.
Glejte, dal sem
vam oblast
stopati na kače
in škorpijone
ter na vsakršno
sovražnikovo
moč. In nič
vam ne bo škodovalo. Vendar
se ne veselite
nad tem, da
so vam duhovi
pokorni, ampak
se veselite, ker
so vaša imena
zapisana v nebesih.«
(Lk 10,17–20)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1.berilo: 5 Mz 30,10–14
2. berilo: Kol 1,15–20
evangelij: Lk 10,25–37

Bogati angleški baron Fitzgerald je imel sina edinca. Ta je odšel
od doma in umrl daleč v tujini. Težko je oče prebolel izgubo. Potem
je začel kupovati dragocene umetniške slike. V oporoko je zapisal
željo, naj po njegovi smrti vse umetnine prodajo.
Ko je umrl, so obvestili najpomembnejše zbiratelje in muzeje. Zbirka je bila obsežna. Na začetku dražbe je odvetnik prebral prvi del
oporoke. V njej je pisalo, da morajo najprej prodati sliko »mojega
ljubega sina«. Naslikal jo je neznan avtor in ni imela velike umetniške vrednosti. Edini, ki se je zanjo zanimal, je bil baronov stari
služabnik. Poznal je sina in ga je imel rad. Za malo denarja je kupil
portret, na katerega ga je vezal plemenit spomin. Nato je odvetnik
prebral drugi del oporoke: »Kdor bo kupil portret mojega sina, naj
dobi vse druge slike.« »Dražbe je konec,« je sklenil odvetnik.«
Jezus pošilja svoje učence med ljudi. Želi jih obvarovati edino
pred tem, da bi se preveč navezali na svoje delo. »Ne nosite s seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte …« Kako hitro se človeku zgodi, da se nasloni na uspehe.
Več mu pomenijo dragocene umetnine kot podoba sina. Kako hitro
lahko tudi pri oznanjevanju po župnijah in znotraj družine začnemo
razmišljati trgovsko. V ospredje lahko stopijo metode, načini, kako bi
človeka pritegnili, prepričali … Kaj hitro postane glavni motiv to, »da
bi nas bilo več«. V družini se oče in mati omejita le na to, da je treba
k maši, med tem ko se med seboj skoraj nikoli več ne pogovarjajo o
veri. Vera sčasoma postane le še koristno sredstvo.
Učencem, ki so se že naslonili na uspeh in izredne čudeže, Jezus
pove: »ne veselite se nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak
se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih«. Jezus nas ne
pošilja, da bi dokazovali in prepričevali. Kristus se naslanja edino
na Očeta, zato ne razmišlja več količinsko. Pošilja nas, da bi približali ljudem Božje kraljestvo, to pomeni, da
bi ljudje lahko živeli življenje Sina. Vse drage
umetnine – duhovna količina – ti ne bodo veliko koristile, ker jih ne boš mogel odnesti s
sabo. Ko začneš v sebi nositi podobo Očetovega Sina, tudi druge umetnine dobijo povsem nov pomen.
župnik

četrtek, 7. 7.,
Vilibald,
škof

petek, 8. 7.,
Kilijan,
škof in mučenec

sobota, 9. 7.,
Avguštin Zhao Rong
in kitajski mučenci

nedelja, 10. 7.,
PETNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
Amalija,
redovnica

GOJAČE ob 20.00
za † Doro Rebek,
p. n. vaščanov
ČRNIČE ob 20.00
za † Ireno Ipavec,
8. dan
MALOVŠE ob 20.00
za † Simona Waisa,
p. n. Malovše 40
ČRNIČE ob 20.00
za † Vinka Ušaja,
p. n. družine
RAVNE ob 20.00
za † Rozino Lozar,
p. n. Ravne 23
VRTOVIN ob 17.30
za novoporočenca
Dejana in Vanjo

ČRNIČE ob 20.00
za † Iva Lebana,
p. n. Črniče 79

VRTOVIN ob 7.00
za † Zoﬁjo Cingerle, Vrtovin 127
ČRNIČE ob 9.00
za † Nado Ipavec, p. n. Gojače 39a
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
v priprošnjo Svetemu Duhu, p. n. Kamnje

• Danes ob 17. uri je julijski svetoletni shod v Logu: »Grešnik kakor Simon Peter«.
Vabljeni skozi sveta vrata usmiljenja.
• Do sobote sem na duhovnih vajah. Če bo potrebno, pokličite Joška Tomažiča na 041 636 260.
• V soboto bosta v Vrtovinu ob 17.30 sklenila sveti zakon Vanja Gerželj iz Vrtovina
in Dejan Ipavec iz župnije Otlica. Vabljeni k sveti maši in molitvi za novoporočenca.
• Hvala animatorjem, ki ste požrtvovalno združili moči na letošnjem oratoriju, hvala
gospodinjam, vsem, ki ste nam nosili hrano in kakorkoli pomagali. Naj posejana
semena rastejo v dobri zemlji. Najdena oblačila in druge predmete ter posodo lahko
pridete iskat kadar koli v spodnjo staro učilnico.
• V Črničah so končana obnovitvena dela na kapelici pri odcepu za Ravne. Nova podoba je darovana, za slikopleskarska in restavratorska dela pa ste vabljeni, da prispevate po svojih močeh. Hvala vsem, ki ste poskrbeli in za to obnovo.
• Za Izolo se lahko prijavite preko e-pošte ali sms-ja, prijavnice lahko oddate tudi ob odhodu.
• Ob smrti Irene Ipavec iz Črnič ste za župnijsko cerkev zbrali in darovali 266,42 €.
Hvala vsem darovalcem!

 Za konec

LEPO VREME – »Zunaj tako lepo sije sonce,« pravi mož ženi, »ti pa v stanovanju drgneš parket. Pojdi raje
ven na svež zrak in operi avto!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

