ponedeljek, 25. 2.,

sedma nedelja med letom

Tarazij,
carigrajski patriarh
torek, 26. 2.,
Aleksander (Branko),
škof
sreda, 27. 2.,
Gabrijel ŽMB,
redovnik
četrtek, 28. 2.,
Hilarij (Radovan),
papež
prvi petek, 1. 3.,
Albin (Zorko),
škof
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Računi se ne izidejo

Ne sodíte
in ne boste
sojeni. Ne
obsojajte
in ne boste
obsojeni.
Odpuščajte
in vam bo
odpuščeno.
Dajajte in
se vam bo
dalo; dobro,
potlačeno,
potreseno
in zvrhano
mero vam
bodo nasuli
v naročje.
S kakršno
mero namreč merite, s takšno
se vam bo
odmerilo.
(Lk 6,37–38)

Odlomki
Božje besede na
naslednjo nedeljo:
Sir 27,4–7
1 Kor 15,54–58
Lk 6,39–45

»Vedno sem se trudil biti pošten, nikomur nočem škodovati,
pa me je doletelo tole … Goljufom se pa nič ne zgodi.« Ali: »Kaj
sem naredil narobe, da me Bog tako kaznuje?« Večino od nas so
že mučile take in podobne misli. Zakaj potem evangelij pravi: »S
kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo?« Če
torej dajem, zakaj mi ni dano?
Vsi današnji odlomki govorijo o tem, da se računi ne izidejo.
Človeška pravičnosti ni nebeška pravičnost. »Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi človek pa je iz nebes.« David bi lahko storil
pravično zadoščenje nasproti Savlu, ki ga je po nedolžnem preganjal. Pustil ga je pri življenju.
Evangelij predlaga, da ljubimo sovražnike, da jim delamo dobro, nastavimo drugo lice, pustimo plašč, posojamo … »In vaše
plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega.« Dokler je vse to zate
samo nauk, nisi pa srečal vstalega Jezusa, se lahko le »matraš«
za dobro in kvečjemu računaš na plačilo tam zgoraj, ker si bil tako
priden. To je še vedno zemeljska logika ali zemeljska »mera«, ki
se ne izide. Kdor bi želel posnemati Jezusa, se bo le iztrošil, postal zagrenjen ali pa bo znorel. Zato za kristjana le verouk ni dovolj, potrebuje življenje od zgoraj, zakramente. Zemeljski človek
brez človeka iz nebes po evangeliju dolgotrajno ne more živeti.
Lahko si mož, lahko oče, brat …, odnosi niso nikoli simetrični.
Računi se v odnosih nikoli ne izidejo. Tudi odnosi z Bogom in
Cerkvijo se ne izidejo. Ko pa začnemo meriti z nebeško mero,
se stvari spremenijo. Savel, ki ga pustiš pri življenju, je lahko
tvoj mož, žena, sorodnik, sosed. Ne
pričakuješ več nagrade, ampak plačilo.
Plačilo je sinovstvo. To je svobodna ljubezen. Ker je Jezus sin, lahko ljubi »ne
glede na«.
Kako lepo je priti do tega, da lahko
ljubiš in spoštuješ, ne glede na to, kaj
od drugega dobiš nazaj. »S kakršno
mero namreč merite, s takšno se vam
bo odmerilo.«
župnik

prva sobota, 2. 3.,
Neža Praška;
opatinja

nedelja, 3. 3.,
OSMA
NEDELJA
MED LETOM
Kunigunda,
kraljica

GOJAČE ob 17.30
za † Lenarta Čermelja, Gojače 36
ČRNIČE ob 17.30
za †† Valerijo in Jožefa Lozarja, p. n. Kamnje 10a
MALOVŠE ob 17.30
za † Ano Rustja, p. n. darovalcev
RAVNE ob 17.30
po namenu
ni večerne adoracije
VRTOVIN ob 18.30
za † Darino Lozar, Vrtovin 107

ČRNIČE ob 17.30
za † Kazimirja in vse †† Bavec

od 18.00 spoved, po maši češčenje

uro pred mašo češčenje in spoved

KAMNJE ob 18.30
ČRNIČE ob 8.00
v zahvalo življenje in priprošnjo po namenu
od 18.00 možnost za spoved
po maši praznovanje v dvorani
SKRILJE ob 7.30
za † Marijo in Rada Vrčona, Skrilje 64
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Edvarda in vse †† Batič, Črniče 81
KAMNJE ob 10.30
za †† Slokar, Kamnje 15

•
•
•
•
•
•

Do četrtka zvečer sem na dopustu, če bo potrebno, dežura g. Joško Tomažič, 041 636 260.
Verouka ni, so zimske počitnice. Delavniške maše v Črničah odslej ob 17.30.
V sredo ob 19.30 v Kamnjah srečanje druge zakonske skupine.
Prvi petek in sobota, možnost za redno spoved (tudi veroučenci) in češčenje.
Starejše in bolne obiskujem v petek dopoldne v Kamnjah in popoldne po 15. uri v Črničah.
V soboto po večerni maši iz obeh župnij vabljeni v kamenjsko župnijsko dvorano, da skupaj nazdravimo
in kaj prigriznemo ob praznovanju »Abrahama«. (V maju pa bomo v Črničah praznovali 2 x 50 =100.)
• Misijonski zvon se bo od danes po vseh cerkvah oglasil vsak večer ob 21. uri. Zelo dragoceno bo, če
boste lahko tedaj skupaj nekaj zmolili. Samo po vztrajni molitvi pridejo sadovi misijona. Še naprej zbiramo »vnovčene« listke ter žrtvice in dobra dela. Otroci z njimi tudi med počitnicami zidate vodnjak.
• Za velikonočno župnijsko romanje nas je zbranih 21.
• V nedeljo smo v Kamnjah zbrali 637,70 €, v Črničah za okna 305,58 €. Hvala za vaše darove!
Pred nami je: • torek, 5. marca, priprava staršev na krst otroka; • sreda, 6. marca, pepelnica; • sobota, 9.
marca, romanje družin birmancev v Oglej in na Barbano; • sobota, 9. marca, ﬁlmski večer ob pici z mladimi
in misijonarjem Markom; • sobota, 16. marca, popoldne začetek misijona – oratorijsko popoldne za otroke.

 Za konec
OGLAS – Iščem lepo, postavno, dobro situirano dekle z avtomobilom. Slika avtomobila zaželena.
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

