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Sejalec brez računa
Kako to, da Bog ne seje semena samo po dobri zemlji, ampak
tudi ob poteh, po kamnitih tleh, med trnje!? Oh ta Bog, koliko
težav imamo z Bogom, ki smo si ga sami naredili ali predstaV dobro ze- vljali. Bog, ki je po našem »popoln«, bi moral bolj premisliti,
mljo vsejan kako in kaj. Zanimivo je, koliko nedorasle podobe o Bogu je
med odraslimi. Pogosto premorejo otroci manj otročjo podobo
pa je tisti,
ki posluša
kot marsikateri odrasel.
besedo
»Sejalec je šel sejat …« Jezus začne priliko s preprostim poin jo tudi
datkom. Prevzame me že to, da je sploh šel sejat. Lahko se
doume.
tega sploh ne bi lotil in bi stvari obrnil drugače. Zazrt je v tisto,
Ta zares
kar je in kar bo. Mi pa smo tolikokrat zazrti v to, kar ni, pa bi
obrodi
moralo biti. Koliko časa in duhovne moči porabimo za ukvarjain daje
nje s svojimi ranami in s tistimi, ki so nam jih prizadejali.
sad: eden
Bog je torej sejalec. Ni mašilec lukenj. Ni Bog, ki ga pokličem
stotérnetakrat, ko se mora nekaj zgoditi, ko gre narobe.
ga, drugi
O nebeškem življenju imamo morda še vedno podobo račušestdesenice, kolikeren sad bomo obrodili. Kako uspešni smo bili na
térnega in
tej zemeljski poti. Toda, »kdor ne izgubi svojega življenja«, ne
spet drugi
tridesetér- more biti Jezusov učenec. V nebeškem življenju bo morda bolj
obveljalo, koliko sem bil na tej zemeljski poti pripravljen tvenega.«
gati in izgubiti. Koliko sem zares živel
(Mt 13,23)
in ljubil, in ne, koliko sem bil preračunljiv. Nekdo je lahko veliko zgrešil
ali zagrešil, pa se je naučil biti širokosrčen. Nekdo drug pa je bil pravičen, vendar preračunljiv. In je postal
ozkosrčen.
Bog Oče je veliko izgubil, da bi žitno
Odlomki
polje obrodilo sad. Ali sem tudi jaz priBožje besede
pravljen veliko izgubiti, da bo na konna naslednjo
nedeljo:
cu moje življenje morda neuspešno,
Mdr 12,13.16–19
vendar zelo rodovitno?
Rim 8,26–27
Mt 13,24–43

župnik

ponedeljek, 13. 7., KAMNJE ob 20.00
Henrik,
za †† starše Vodopivec,
kralj
Kamnje 10

GOJAČE ob 19.00
za †† Antona in Anico
Košuta, Gojače 11

torek, 14. 7.,
Kamil de Lellis,
duhovnik

ČRNIČE ob 19.00
v dober namen,
Skrilje 71c

VRTOVIN ob 20.00
za †† Dorico in Alojza
Vodopivca, Vrtovin 50

sreda, 15. 7.
SKRILJE ob 20.00
Bonaventura,
za †† starše Turk in Volk,
škof in cerkv. učitelj Skrilje 47a

MALOVŠE ob 19.00
za † Danila in †† starše
Cigoj, p. n. Malovše 39a

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

RAVNE ob 19.00
za † Srečka Bovcona,
Ravne 14

v Kamnjah ni svete maše

ni večerne adoracije

petek, 17. 7.,
Aleš,
spokornik

VRTOVIN ob 20.00
za † Ivano Lozar,
Vrtovin 110

ČRNIČE ob 19.00
za telesno in duhovno
zdravje, p. n. darovalca

sobota, 18. 7.,
Elij iz Koštabone,
diakon, mučenec

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo Materi Božji
in sv. Marjeti, Skrilje 27

ČRNIČE ob 19.00
za †† Marico in Alojza Ušaja,
p. n. Črniče 78

16. NEDELJA
MED LETOM,
19. 7.,
Makrina Mlajša,
devica

KAMNJE ob 7.00
v čast Materi Božji v zahvalo, Kamnje
ČRNIČE ob 9.00
za †† Leopolda in Evgenijo Lojk, p. n. Črniče 25
SKRILJE ob 10.30 (maša zunaj)
za †† Marijo in Slavka Možina, Skrilje 83

• Preventivni ukrepi: Do preklica veljajo določbe iz 30. junija. Upoštevajmo higieno rok, nosimo maske in držimo medsebojno razdaljo po klopeh (družine lahko
skupaj; vsaka druga klop) in tudi pri odhajanju iz cerkve.
• V tem tednu v Kamnjah počitniško druženje za osnovnošolce od 8. do 14. ure.
Informacije na 041/762-029 ali pnc.karitas@gmail.com.
• V nedeljo vabljeni na šagro sv. Marjete v Skriljah. Sveta maša bo zunaj, v
senci, ob 10.30. Procesije letos ne bo, molitev za letino in varstvo pred kugo in
nesrečami z blagoslovom samo pri enem oltarju pri cerkvi.
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DANES V PEKARNI – »Eno žemljico prosim.« »Zakaj pa imate masko čez oči?«
»Zato, da ne vidim bureka.«

