Bogoslužje:
ponedeljek, 6. 7.,

KAMNJE ob 20.00
za †† starše Krkoč in Šelj,
Potoče 8a

GOJAČE ob 19.00
za †† Milko Ličen,
30. dan

torek, 7. 7.,

VRTOVIN ob 20.00
za † Milana Cigoja
in †† iz družine, Vrtovin 12

ČRNIČE ob 19.00
za † Franca Persiča
in njegove †† starše

sreda, 8. 7.

SKRILJE ob 20.00
za †† starše Čermelj,
Skrilje 48

MALOVŠE ob 19.00
za †† Rafaela in Vido Krkoč,
p. n. družine, Malovše 24

Marija Goretti,
mučenka

Vilibald,
škof
Kilijan,
škof

KAMNJE ob 20.00
Avguštin Zhao in drugi v zahvalo in priprošnjo
kitajski mučenci
za zdravje, Kamnje 10a
četrtek, 9. 7.,

RAVNE ob 19.00
za † msgr. Vinka Kobala,
p. n. Ravne 16

v Črničah adoracija od 21.00 do 22.00

petek, 10. 7.,
Amalija,
redovnica

VRTOVIN ob 20.00
za †† Ivano in Milana
Breclja, Vrtovin 77

ČRNIČE ob 19.00
za †† Antona in Marto Ličen
p. n. Črniče 25

sobota, 11. 7.,
Benedikt, opat,
zavetnik Evrope

SKRILJE ob 8.00
v čast sv. Florijanu,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 19.00
po namenu

15. NEDELJA
VRTOVIN ob 7.00 (maša zunaj)
za †† Jožefa in Draga Podgornika, Vrtovin 24
MED LETOM,
12. 7.,
ČRNIČE ob 9.00
Mohor in Fortunat,
za † Janija Petrovčiča, p. n. prijateljev
mučenca

za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič, Vrtovin 75

 Za

ko nec

SEDAJ – Norčeval sem se iz debelih, sedaj sem debel. Norčeval sem se iz plešastih, sedaj sem plešast.
Odslej se bom norčeval samo še iz bogatih.
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Svoje življenje dam
»Je komu še mar zame?« se sprašuje marsikateri sodobni
človek ob vseh možnostih, telefonih, družabnih omrežjih, dogodkih … Revščina, o kateri mi pripovedujejo ljudje, je pomanjDobri pastir kanje dobre besede, povezanosti, sprejetosti. Revščina postaja
da svoje
posebna vrsta osamljenosti. Osamljenost sredi svojih ljudi.
življenje
Zato »Dobri pastir« nikakor ni zastarel izraz. Pastir ni tisti, ki
za ovce.
mora
voditi pohlevne in neuke ovce. To podobo nam vsiljujeNajemnik
jo sodobni zagovorniki tako imenovane svobode. Ti zganjajo
in tisti, ki
ni pastir in hrup in zahtevajo, da »jaz« postane merilo vsega. Jaz imam
ovce niso
pravico, jaz zahtevam, jaz imam svoje življenje …
njegove, ko
In prav o tem življenju govori Kristus, ko reče: »Svoje življevidi, da prinje
dam za ovce.« Ravno tisto življenje, ki ga tako zelo hohaja volk,
čemo in zahtevamo, on daje. Tukaj Jezus uporabi isto besedo
ovce pusti
in zbeži –
(Psychè) kot pri »kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil«.
in volk jih
Ne daje tega življenja nam, ampak ga »odloži«, ga »izpusti«.
pograbi in
Tukaj ne govori o darovanju nečesa dragocenega. On izpusti
razkropi –,
tisto, česar se jaz tako zelo oklepam in zato ostajam sam.
ker je naKristus se odpove življenju, ki bi ga lahko pridobil in ga imel.
jemnik in
za ovce ni v
Kristus nam torej ne daje tega življenja, ampak ga izpusti iz
skrbeh.
rok, se mu odpove. Dobri pastir torej naredi prav tisto, kar mi
(Jn 10,11–13)
tako zelo težko naredimo vse
do groba: tako težko izpustimo.
Težko izpustimo sebe, zato tudi
težko izpustimo otroka, starše,
preteklost, prizadetost, svoja
pričakovanja … In kot posledica
tega neotipljivega težko izpustimo tudi kakšno otipljivo ped
Odlomki
Božje besede
zemlje ali drugo gmotno stvar.
na naslednjo
Dobri pastir nam tukaj ne daje
nedeljo:
Iz 55,10–11
svojega Božjega življenja. Kajti
Rim 8,18–23
tu ne govori o »zoè«, ampak o
Mt 13,1–23

»psychè«. To drugo je namreč življenje, ki se ga danes tako zelo oklepamo, ker smo Boga dali na stran.
Imamo ga le za občasno rabo, v resnici pa živimo brez njega. In potem
ni čudno, če tudi zakramente samo
opravimo. Tudi v zakramentih vidimo
le še »psychè«. Tudi z njimi želimo le
še rešiti sebe. Krst, spoved, maša,
birma … postanejo le še nekaj zase,
kvečjemu družinski dogodek. Malokdo pa to še sprejema kot nekaj,
kar ga vključi v drugega. Zakramenti
so zapuščanje svoje žlahte in vključitev v drugačno žlahto. To pomeni
»zoè«. Božje življenje imam lahko le
z drugim(i).
Dobri pastir zato »pozna« ovce.
Čeprav smo postali alergični na to,
da bi se kdo vtikal v naše življenje,
prav po tem tako zelo hrepenimo.
Tako smo zaposleni zato, ker čakamo, da bo nekomu mar za nas. Dobri
pastir nas rešuje sodobne revščine.

Počitniško varstvo med POLETNIMI POČITNICAMI v KAMNJAH
V sklopu programa »Popoldan na
cesti« organiziramo počitniško
druženje. V tednu od 13. do 17. 7.
od 8. do 14. ure.
Prijavite se do petka, 10. 7., po telefonu 041/762-029 ali po elektronski pošti: pnc.karitas@gmail.com.
Počitniško varstvo je tokrat namenjeno šoloobveznim otrokom
(mlajši le v primeru, da so prijavljeni tudi starejši sorojenci). Zaželen je prostovoljni prispevek.
Starejši otroci /
mladinci ste vabljeni, da sodelujete kot
prostovoljci (prijave
do četrtka, 9. 7.).

MLADE
še vedno vabim, da se odločite za
župnik teden z mladimi v Stržišču.

SKRB ZA LEPOTO CERKVA
Skrb za čistočo in okrasitev cerkve
v Črničah: od 6. do 19. 7. hišne
št. 69b –78a. (Ponovna opomba:
stranskih oltarjev pri strani ni poSHOD V LOGU
trebno krasiti, pomemben je maDanes od 16. ure spovedovanje, ob
šni oltar).
17. uri maša na shodu v Logu. Letos teme o Svetem pismu, danes:
HVALA
Božja beseda povezuje družino.
Ob šagri na Ravnah smo pri nabirki v sklad za nova okna na Ravnah
PREVENTIVNI UKREPI
zbrali 292,20. Hvala darovalcem.
V cerkvah sedaj obvezne maske in upoštevanje medsebojne razdalje. Zaenkrat v Skriljah
in Vrtovinu maša zunaj.

Iz homilij
papeža Frančiška
3. maja 2020

Evangelij pravi: »Ovce
poslušajo njegov glas in
svoje ovce kliče po imenu« (Jn 10,3). Gospod nas kliče po
imenu, kliče pa nas zato, ker nas
ima rad. Toda, pravi evangelij, so
drugi glasovi, za katerimi ni za hoditi, tisti tujcev, tatov in roparjev,
ki hočejo le zlo ovcam.

Še druga razlika je. Sovražnikov glas
nas odvrača od sedanjosti in hoče, da
se osredotočamo na strahove v prihodnosti ali na žalosti iz preteklosti.

Sovražnik ne mara sedanjosti. Poskuša povečati zagrenjenost, spominjanje na pretrpljene krivice tistih, ki
so nam storili hudo in na toliko težkih
spominov. Medtem ko Božji glas nagovarja sedanjost: »Sedaj lahko delaš
dobro, sedaj lahko izkazuješ ustvarjalnost ljubezni, sedaj se lahko odpoTi različni glasovi odmevajo v naši veš objokovanju in očitkom, ki držijo
notranjosti. Je glas Boga, ki ljube- tvoje srce ujeto.« Poživlja nas, nas peznivo nagovarja našo vest, je pa lje naprej, govori v sedanjosti, sedaj.
tudi skušnjavčev glas, ki zapeljuje In še, ta dva glasova v nas prebujata
v zlo. Kako prepoznati glas Dobre- različna si vprašanja. Tisto, ki prihaga pastirja in tistega od tatu, kako ja od Boga bo: »Kaj je zame dobro?«
razločiti Božje navdihe od hudiče- Medtem ko skušnjavec vztraja pri druvih napeljevanj? Lahko se naučimo gem vprašanju: »Kaj naj še storim?«
razločevati ta dva glasova.
»Kaj naj še?« torej glas hudega se vrti
Govorita namreč dve različni go- okoli lastnega »jaza«, kaj naj še, okoli
vorici, saj imata nasprotna načina, njegovih nagonov, potreb, okoli vsega
kako trkata na naše srce. Dve raz- in takoj. Kakor kaprice otrok, ki hočelični govorici sta. Kakor znamo raz- jo vse in takoj.
ločevati en jezik od drugega, tako
lahko tudi mi razločujemo Božji
glas od glasu hudiča. Božji glas nikoli ne sili. Bog se ponudi, nikoli se
ne vsiljuje. Medtem ko zloben glas
zapeljuje, napada, sili, prebuja zavajajoče prevare, vabljiva čustva,
a le bežna.

Na začetku se nam laska, daje
nam verjeti, da smo vsemogočni, a
zatem nas pusti z notranjo praznino
in nas obtožuje: »Ti si ničvreden.«
Božji glas pa nas sicer z veliko potrpežljivostjo popravlja in nas vedno opogumlja, tolaži in vedno hrani upanje. Božji glas je glas, ki ima
obzorje, medtem ko te glas hudiča
pripelje do zidu, te privede v kot.

Božji glas pa nikoli ne obljublja veselja za nizko ceno. Vabi nas, naj gremo
onkraj svojega jaza, da bi našli resnično dobro, mir. Zapomnimo si, da zlo
nikoli ne daje miru, najprej povzroča
besnenje, zatem pa pusti zagrenjenost. To je stil zlega.
Božji glas in skušnjavčev glas nagovarjata v drugačnih si »okoljih«. Sovražnik ima raje temačnost, lažnost,
opravljanje. Gospod pa ima rad beli
dan, resnico, iskreno transparentnost.
Sovražnik ti bo rekel: »Zapri se vase,
saj te tako in tako nihče ne posluša,
bodi nezaupljiv.« Dobro pa nasprotno
vabi, da se odpremo, da smo jasni in
zaupljivi do Boga in do drugih.

