11. nedelja med letom

Bogoslužje:
ponedeljek, 18. 6.,
Marko in Marcijan,
mučenca

torek, 19. 6.,

17. junija 2018

Nazarij Koprski,
škof

št. 24/18

sreda, 20. 6.,
Florentina,
devica

Naše ali Božje delo

četrtek, 21. 6.,

Sveta mati Terezija je govorila svojim sestram: Nikoli ne smemo
Z Božjim
misliti, da je kdorkoli od nas nenadomestljiv. Bog ima svoja pota in
sredstva. Morda dopusti, da gre narobe vse, kar stori zelo nadarjekraljestvom
na in sposobna sestra. Bog gleda samo na njeno ljubezen. Sestra
je kakor s
se lahko izčrpa, celo uniči s svojim delom, toda vse je brez koristi,
človekom, ki
dokler
njeno delo ni prežeto z ljubeznijo. Bog ne potrebuje njenega
vrže seme v
dela.
Bog
je ne bo vprašal, koliko knjig je prebrala, koliko čudežev
zemljo. Spi
je storila, marveč jo bo vprašal, če je storila najboljše, kar je mogla,
ponoči in
iz ljubezni do njega …«
bedi podnevi,
»Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zeseme pa klije
mljo.« To, da Bog ne potrebuje našega dela, ne pomeni, da smo
in raste, da
lenuhi. Tudi ne pomeni, da se v veri začnemo prepuščati našim
sam ne ve
trenutnim občutkom, saj »zemlja sama od sebe poraja«. Nasprotno.
kako. Zemlja Kmet je povezan z zemljo in zato mora še kako delati. Vendar svosama od
jega dela nima vedno pod kontrolo. Uči se sprejemati, kar prinesejo
sebe poraja
razmere.
najprej bilko,
Dve skušnjavi sta za kristjana: Prva, da bi postal len in bi se njenato klas in
gova njiva zarasla v plevel. Druga, da bi njegova vera počasi postakončno žito v la njegovo in ne več Božje delo.
klasu. Ko pa
Ena skrajnost pelje v drugo. Majhno seme Božjega kraljestva gosad dozori,
vori, da je treba le z ljubeznijo skrbeti za rastočo rastlino. Rastlina
hitro zamah- ne bo ostala za vedno. Prišel bo srp. Ostalo bo tisto, kar je namene s srpom,
njeno za sad. To pa ni naš dosežek.
kajti prišla je
Lahko smo zelo zaposleni in veliko »naredimo za Boga«. Vendar
žetev.
če ne damo prostor tišini,
Mr 4,26–29
da bi zares prisluhnili Božji
besedi, ostane le naše delo.
Od takega krščanstva je
človek utrujen in ni čudno,
da se mora poleti od tega
odpočiti. Način življenja nas
danes sprašuje: Ali te življeOdlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
nje z Jezusom utruja ali ti
1. berilo: Iz 49,1–6
daje počitek?
2. berilo: Apd 13,22–26
evangelij: Lk 1,57–66.80

župnik

Alojzij Gonzaga,
redovnik

petek, 22. 6.,
Janez Fišer in Tomaž
More, mučenca

sobota, 23. 6.,
Agripina,
mučenka

nedelja, 24. 6.,
ROJSTVO
JANEZA KRSTNIKA,
Romuld,
mučenec

KAMNJE ob 20.00
za †† Jožefa in Stanka
Kompara, Kamnje
VRTOVIN ob 19.00
za † Dorico in †† Vodopivec,
Vrtovin
SKRILJE ob 20.00
za † Alojza Habjana,
Skrilje 91b
KAMNJE ob 20.00
za †† starše Vodopivec,
Kamnje

ČRNIČE ob 19.30
po namenu

VRTOVIN ob 19.00
Ivano Brecelj,
Vrtovin

ČRNIČE ob 19.30
za †† Franca in Alojzijo Persiča
in sina Franca, p. n. Črniče
MALOVŠE ob 19.30
za †† starše Šinigoj in vse ††
iz družine, p. n. Malovše
RAVNE ob 19.30
po namenu
v Črničah večerna adoracija
od 21.00 do 22.00.
ČRNIČE ob 19.30
za žive in †† Bovcon,
p. n. Selo

SKRILJE ob 18.00
za novoporočenca
Majo in Grega

ČRNIČE ob 19.30
za †† Ivana in Ano Čotar,
p. n Črniče

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Krkoč, Potoče
ČRNIČE ob 7.30
po namenu
RAVNE ob 9.00
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Gerželj in Črmelj, Kamnje
ob 13.00 krst v Kamnjah

• V petek srečanje za mlade v pripravi na oratorij ob 20. uri.
• Mlade vabim na poletne tedne v Stržišče, poglej: pot.rkc.si. Staršem za osnovnošolske otroke
zelo priporočam dneve V Kanjem dolu, prijave na: prijave.eden@gmail.com, 070 539 526
• V soboto ob 18. uri se bosta v Skriljah poročila Maja Jeram in Grega Kravos, njun zakon priporočamo v molitev.
• V nedeljo je šagra na Ravnah ob 9. uri.
• V nedeljo je v Batujah zlata maša župnika Ivana Masla ob 16. uri.
• Molitev in post za domovino 20. in 21. junij 2018, prijavite se v molitveno verigo na www.
nasadomovina.si
• Za letošnji oratorij v Kamnjah še ta teden prijavite otroke na matevz.bone@gmail.com ali 051854-775. Oratorij v Križu bo od 19. do 24. 8. avgusta, prijave na: oratorij.vip.kriz@gmail.com.
 Za konec
MOLITEV – Pobožen mož je molil: Ljubi Bog, svojo ženo imam zelo rad, ampak če jo imaš ti raje, naj se
zgodi tvoja volja!
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

