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Del, ki ne bo odvzet

Sv. Mati Terezija je nekoč dejala: »Kristusa moramo oznanjati
z načinom kako govorimo kako hodimo, kako se smejeMarta pa
mo,
s
svojim življenjem, tako bo vsakdo spoznal, da pripadaje imela s
mo
njemu.«
postrežbo
Srečanje pri Marti in Mariji v Betaniji govori načinu in ne o
veliko dela.
delitvi
na dejavno in duhovno. V načinu kako nekaj delaš, se
Pristopila
pokaže odnos. V načinu se pokaže, ali delaš sam ali si z neje in rekla:
»Gospod, ti kom. Jezus Marti in meni ne govori koliko, ampak kako naj
delam, služim, strežem.
ni mar, da
me je se»Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo vzet.« Jezus uporabi
stra pustila
besedo »izbrala«. Ta se v evangelijih vedno rabi za osebo. Ko
sámo streči? nekdo ne izbere nekaj ampak nekoga. Marija je torej izbrala
Reci ji venboljši (dobri) del, ker je izbrala osebo, drugega. Ne zanemarja
dar, naj mi
delo, ampak dela z pogledom v osebo. Boljši del (delež) popomaga!«
meni, da ni sama, ampak vse dela v odnosu. Nekdo lahko dela
Gospod ji je velika dobra dela, a če tega ne dela v odnosu, postane težak
odgovóril:
za ljudi okoli njega. Težava Marte je, da dela sama. »Ti ni mar,
»Marta, Mar- da meje pustila samo streči?« In to se razkrije v načinu. Tudi
ta, skrbi in
pri našem delu.
vznemirja te
Marta ga je sprejela v svojo hišo. Tudi cestninar Zahej ga je
veliko stvari,
sprejel v hišo. On se je vprašal, kaj je narobe z njim in se je
a le eno je
spreobrnil. Marta se ukvarja s tem, kar je narobe pri sestri.
potrebno.
»Ti ni mar …?« »Reci ji …«
Marija si je
Dve možnosti imamo. Lahko delamo za Boga, lahko delamo
izbrala boljši
z Bogom. Razlika je neskončna.
del, ki ji ne
Ko delamo z Bogom in z drugimi,
bo odvzet.«
smo udeleženi. Takrat se skozi
Lk 10,40–42
delo lahko razodeva ljubezen. Jezus ji pove, da je to tisto, kar bo
od našega dela ostalo za večno
življenje. Izbrala si je »del, ki ji
Odlomki Božje besede
ne bo odvzet.«
na naslednjo nedeljo:
1 Mz 18,20–32
Kol 2,12–14
Lk 11,1–13

župnik

ponedeljek, 22. 7.,

KAMNJE ob 20.00
za † Karlo Rijavec,
Kamnje 29

GOJAČE ob 19.00
za †† Antona in Ivanko Lozar
ter Davorina Vidmarja, p. n.
Gojače 43

torek, 23. 7.,
Brigita Švedska,
redovnica,
sozavetnica Evrope
sreda, 24. 7.,
Krištof,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za †† Kandus,
Vrtovin 29

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Rebek,
p. n. Črničče 83

SKRILJE ob 20.00
za †† Anko in starše
Čehovin, Skrilje 24

MALOVŠE ob 19.00
za †† Marto in Mira Cigoja,
p. n. Malovše 31

četrtek, 25. 7.,
Jakob Starejši,
apostol

KAMNJE ob 20.00
za †† Martina Grželja
in Jožeta Batagelja,
p. n. planincev

RAVNE ob 19.00
za vse †† Ušaj, Remec
in Ipavec, p. n. Ravne

Marija Magdalena,
svetopisemska žena

petek, 26. 7.,
Joahim in Ana,
starši Device Marije

VRTOVIN ob 20.00
za † Romana Čermelja,
Vrtovin 82, 8. dan

SKRILJE ob 8.00
sobota, 27. 7.,
Gorazd, Kliment in
za †† Franca Kravosa,
drugi učenci sv. Cirila Skrilje 77
in Metoda
SEDEMNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 28. 7.,
Viktor (Zmago),
papež

v Črničah večerna adoracija
od 21. do 22. ure

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Ušaj in Čotar,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji
v zahvalo, p. n. Črniče

KAMNJE ob 7.00
za † Edvarda Čermelja, umrl v Kočevju, Vrtovin 13b
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za žive in †† dobrotnike
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič, Vrtovin 75

• Danes zaradi pogreba odpade popoldanski izlet.
• V petek je sv. Ana. Dopoldne shod v Logu. Spovedovanje od 6. do 11.
dopoldne. Svete maše ob 6.30, 8.00 in 10.00. Praznik sv. Ane tudi v sosednjih Batujah.
• V nedeljo začenjamo teden za dijake v Stržišču. Vabim, da se še kdo pridruži. Za družinski vikend 8.–11. avgust pa vabljeni odrasli, družine, mladi
pa za varuhe otrok.

 Za konec
PO BRITJU – »Kaj pa ti uporabljaš po britju?« »A po britju? »Po britju seveda.« »Ja, v glavnem
hanzaplast.«
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

