15. nedelja med letom

13. 7. 2014
št. 28

Kdor ima, se mu bo dalo
Tedaj so pristopili
učenci in mu rekli:
»Zakaj jim govoriš v prilikah?«
Odgovóril je in
jim dejal: »Vam
je dano spoznati
skrivnosti nebeškega kraljestva,
njim pa to ni dano.
Kdor namreč ima,
se mu bo dalo in
bo imel obilo; kdor
pa nima, se mu bo
vzelo še tisto, kar
ima. Zato jim govorim v prilikah,
ker gledajo, pa
ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo
in ne razumejo. V
njih se spolnjuje
Izaijeva prerokba,
ki pravi: ›Poslušali
boste, poslušali, a
ne boste doumeli, gledali boste,
gledali, a ne boste
videli.‹
(Mt 13,10–14)

Odlomki Božje besede
za naslednjo nedeljo
1. berilo: Mdr12,13.16–19
2. berilo: Rim 8,26–27
evangelij: Mt 13,24–43

»Evangelij sem z leti že kar dobro sprejel, še vedno pa ne
morem razumeti Jezusove logike: 'Kdor ima, se mu bo dalo
in bo imel obilo, kdor pa nima, se mu vzelo še tisto, kar
ima.'« Tako mi je nekdo iskreno priznal ob tem odlomku.
Res se zdi, da s tem Bog dopušča delitev na bogate in revne. Res se zdi, da prikrajšane v življenju največkrat doleti še
kakšna dodatna preizkušnja. Zdi se, kot da je zaradi Boga
dobrota res sirota. In vendar gre za nekaj povsem drugega.
Le nekaj sejalčevega semena je zraslo. Že v tem se vidi,
da je Božja logika povsem drugačna od moje in tvoje. Zakaj
vendar Bog s svojo vsemogočnostjo ne naredi, da bi bil svet
drugačen, boljši? Zakaj razmeče toliko semena v prazno, če
ve, da ne bo zraslo?
Spomnim se, da smo imeli na fakulteti majhen bife za študente. Od prihodkov je letnik običajno lahko zbral za romanje v Rim. Eden od letnikov je bil znan po tem, da je bil zelo
varčen in natančen pri nalivanju kozarcev »do merice«. Bali
so se dati več. Na koncu so imeli veliko manj. Študentje so
raje šli drugam.
Tako je tudi z razumevanjem Božjega življenja v nas in v
svetu. Kdor gleda na življenje skozi računico, ga nikoli ne
bo razumel. Kdor misli sprejeti Boga v svoje življenje zato,
da bo prišel »boljše skozi«, ga nikoli ne bo zares doživel in
spoznal. In kot duhovniku mi je težko, kadar vidim, da ljudje iščejo Boga le zato, da bodo imeli dodatne bonuse od
zgoraj, da se bodo le dodatno zavarovali »za vsak primer«.
V tem smislu velja, da boš izgubil še
tisto, kar imaš. In zato ostaja Božja
beseda kot mrtva črka. Boga lahko razumeš le, ko je srce odprto in ne računa.
Kakšna bi bila ljubezen med fantom in
dekletom, možem in ženo, če bi drugega poskušala odkriti z računico? Bog
bo na tvoji njivi lahko vsejal semena
le brez računice.
župnik

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 14. 7., KAMNJE ob 20.00
Kamil de Lellis,
za † Stanislava Minkuža,

GOJAČE ob 20.00
za † Jožefa Bratina,
p. n. Gojače 8
ČRNIČE ob 20.00
za † Janka Kosovela,
p. n. Črniče 84a
MALOVŠE ob 20.00

duhovnik

Potoče 12

torek, 15. 7.,
Bonaventura,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 20.00

sreda, 16. 7.,
Karmelska Mati
Božja

SKRILJE ob 20.00
za †† Frančiško in Jožeta Valiča, v zahvalo in priprošnjo na čast
Skrilje 38

Materi Božji, p. n. prijateljice

četrtek, 17. 7.,

KAMNJE ob 20.00

Aleš,
spokornik

v čast Svetemu Duhu,
Potoče 47a

petek, 18. 7.,
Friderik,
škof

VRTOVIN ob 20.00
za †† Milana Cigoja,

ČRNIČE ob 20.00
za †† Sonjo Peršič Boteri,
p. n. Črniče 25
ni svete maše

sobota, 129. 7.,

po namenu,
Vrtovin 71b

Vrtovin 12

Makrina,
devica

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Kravosa,

ČRNIČE ob 14.30
za †† starše Slamič,

Skrilje 77

p. n. Črniče 86

20. 7.

KAMNJE ob 7.00
za župnijo

16. NEDELLJA
MED LETOM,
Marjeta Antiohijska,
mučenka

SKRILJE ob 9.00
v zahvalo, Skrilje 80a

ČRNIČE ob 9.00
za † Magdo Kosovel in
njene †† starše, p. n. darov.

PROCESIJA SRT

• V nedeljo je šagra sv. Marjete Antiohijske v Skriljah. Lepo vabljeni k sveti

maši in procesiji svetega Rešnjega telesa ob 9. uri.
• Ob sklepu oratorija smo našli precej pozabljenih oblačil. Poiščite jih v škatli
"najdeni predmeti" pred vhodom v župnišče.
• Starši lahko prijavite otroke tudi na oratorij, ki bo na Planini od 11. do 16.
avgusta. Prijave sprejemajo do 3. avgusta. Več na www.le-zps.weebly.com;
040 494 575.
• Mladi se lahko pridružite tednu duhovnosti v Stržišču od 3. do 10. avgusta ali
kateri drug teden. Za družinski vikend v Stržišču je še prostor od 21. do 24.
avgusta ali od 28. do 31. avgusta.

 Za konec
DOGOVOR – Politik pravi drugemu politiku: »Poslušaj, predlagam, da se spraviva in skleneva dogovor: jaz
bom prenehal širiti laži o tebi, ti pa prenehaj širiti resnico o meni.«

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

