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Prekinitve so lahko pomembne

Profesor s francoske univerze je pripovedoval: »Vedno mi je
bilo
najbolj zoprno, ko so me ljudje zmotili, ravno ko sem se
Primerilo
zatopil
v svoje delo. Čez leta sem ugotovil, da so bile te prepa se je, da
kinitve
zame
pravi blagoslov. Z njimi mi je Bog pokazal, kje je
se je vračal
moje
pravo
poslanstvo.
Začel sem služiti ljudem in od takrat
po tisti poti
veliko
lepše
živim.«
domov neki
Tudi mi imamo prekinitve, ki nas zmotijo. Za duhovnika in
duhovnik;
videl ga je in levita je bil človek na poti iz službe v Jeruzalemu prekinitev.
šel po drugi Morda sta se opravičila takole: »Ti ni moje poslanstvo. Skrbeti
strani mimo. moram, da se ne omadežujem. Vsak naj poskrbi za svoje.«
Podobno je
Kolikokrat se tudi meni zgodi, da pride človek ravno, ko se
tudi levit,
kam odpravljam ali ko sem ves v kakšnih pripravah, pisanju
ki je prišel
… Pa si rečem. »Zakaj ravno zdaj? Zakaj, o Bog, mi ga nisi
na tisti kraj poslal malo prej ali pa jutri?« Z leti tudi sam odkrivam, da mi
in ga videl,
Bog pošilja ljudi. In da jih namenoma pošilja ob zame »neprišel po drugi mernem« času. Samo tako me osvobaja in ozdravlja od mojih
strani mimo. zamisli, mojih predstav, kdo je moj bližnji.
Do njega pa
»Kaj naj storim, da dosežem …?« To vprašanje zastavljamo
je prišel tudi Jezusu tudi mi. Laže je vedeti, kaj naj storim in bom potem
neki Samariopravičen, potrjen. Kajti nekaj sem naredil. Toda Kristus me
jan, ki je bil
uči edino pomembnega dela. Vztrajno me vzgaja, da bi se nana potovanju.
učil ljubiti. »In kdo je moj bližnji?« Vsak. Prav tisti, ki ga nisi
Ko ga je zavedno izbral sam. Tisti, ki ti je poslan.
gledal, se mu
Danes smo kot tista dva na poti iz službe vsi zelo zagledani v
je zasmilil.
svoje mnoge dejavnosti in skrbi. Zagledani smo v
Lk 10,31–33
svoje »pametne« telefone. In zagledani v svoje
»poslanstvo« gremo mimo in ne opazimo. Tako
je med nami vedno več samih, prav blizu. Toliko komunikacij imamo in živimo drug mimo
drugega. Je naše »poslanstvo« res naše
pravo poslanstvo?
Odlomki Božje besede
Kam si torej zagledan, zamišljen?
na naslednjo nedeljo:
1 Mz 18,1–10a
S čim se največkrat opravičuješ?
Kol 1,24–28
Lk 10,38–42

župnik

ponedeljek, 15. 7.,
Bonaventura,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 20.00
za † Pavlo Petrovčič,
Kamnje 40, 30. dan

torek, 16. 7.,
Karmelska Mati
Božja (Karmen)

VRTOVIN ob 20.00
za † Simona Humarja,
Vrtovin 11b, 30. dan

GOJAČE ob 19.00
za † Stanka in Drago Pirjevec,
p. n. Selo 49
ČRNIČE ob 19.00
za †† Franca in Poldko Ušaj,
p. n. darovalca

sreda, 17. 7.,
Aleš,
spokornik

SKRILJE ob 20.00
za † Alojza Valiča,
Skrilje 38

MALOVŠE ob 19.00
za † Cvetko Grgič,
p. n. darovalca

četrtek, 18. 7.,
Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec

KAMNJE ob 20.00
za † Janeza Čermelja,
Kamnje 31

RAVNE ob 19.00
za †† Mikuž, p. n. Ravne 26

petek, 19. 7.,
Makrina mlajša,
devica

VRTOVIN ob 20.00
ČRNIČE ob 19.00
za †† Ivano in Milana Breclja, za † na čast Svetemu Duhu
Vrtovin 77
in Materi Božji v zahvalo in
priprošnjo, p. n. d.

sobota, 20. 7.,
Marjeta Antiohijska,
mučenka

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Čotar in Turk,
Skrilje 47a

ŠESTNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
Krištofova, 21. 7.,
Danijel (Danilo),
prerok

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Krkoč, Potoče 8

v Črničah večerna adoracija
od 21. do 22. ure

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Ušaj,
p. n. Črniče 67b

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za vse †† Volčič, p. n. Črniče 70a
KAMNJE ob 10.30
za † Stanka Lozarja, Vrtovin 98

• Na Krištofovo nedeljo, 21. 7., bo blagoslov vozil pri vseh mašah. V poseben nabiralnik boste lahko oddali dar za srečno prevožene kilometre, ki bo
šel v sklad MIVA za nova vozila v misijonih.
• Izlet »v neznano«. V nedeljo gremo z avtomobili na popoldanski izlet,
dobimo se ob 14. uri v Potočah.
• Na tretjo nedeljo namenska nabirka za okna v Črničah in zvonik v Kamnjah.
• Lepo vabim mlade na teden preživet s drugimi mladimi v Stržišču od 28.
7. do 4. 8. In družine na vikend od 8. do 11. 8. Za vikend vabim mlade, ki
bi bili zraven za varuhe otrok.
• Bratje kapucini lepo vabijo mlade (17–30 let) na romanje v Assisi od 22.
do 28. 7. Info in prijave: br.jakob.kunsic@gmail.com

 Za konec
PRI ZOBOZDRAVNIKU – »Gospa, zdaj pa odprite usta in jih držite lepo odprta.« »Hvala, gospod doktor, zelo ste prijazni.« »Zakaj pa, gospa?« »Ja zato, ker mi vsi drugi pravijo, naj imam usta zaprta.«
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

