šesta nedelja med letom

16. 2. 2014
št. 7

Krščanstvo brez nebes
»Ne
mislite, da sem prišel
razvezat postavo ali
preroke; ne razvezat,
temveč dopolnit sem
jih prišel. Resnično,
povem vam: Dokler
ne preideta nebo in
zemlja, ne bo prešla
niti ena črka ali ena
črtica postave, preden se vse ne zgodi.
Kdor bo torej kršil
eno od teh, pa čeprav
najmanjših zapovedi
in bo tako ljudi učil,
bo najmanjši v nebeškem kraljestvu.
Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo velik
v nebeškem kraljestvu. Kajti povem
vam: Če vaša pravičnost ne bo večja
kakor pravičnost pismoukov in farizejev,
ne pridete v nebeško
kraljestvo.
(Mt 5,17–20)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 3 Mz 19,1–2.17–18
2. berilo: 1 Kor 3,16–23
evangelij: Mt 5,17–37

Neki človek je gledal skozi okno potniškega vagona.
Na vsaki postaji je globoko zavzdihnil. »Je kaj narobe?«
ga je vprašal sopotnik. Človek odgovori: »Vozim se v napačno smer, z vsako postajo sem dlje od cilja. Vem, da
bi moral vstati in izstopiti, pa imam vedno manj volje.«
To je podoba družbe, ki smo jo zgradili. V takšnem
kupeju sedi prenekateri današnji človek. Prisluhnite raznim strokovnim komentarjem in štejte, kolikokrat se pojavljajo besede: »morali bi; treba bo; če bi; moramo več
...« In tudi v človekovi notranjosti se lahko vedno globlje
pogrezajo misli: moral bi; vem, da bo treba; ko bi ...
Eno je vedeti, kaj je treba, drugo je najti veselje,
da to izpolniš. Tudi v veri zapovedi niso dovolj. Zato
Jezus pove, da ni prišel odpravit zapovedi, ampak jih
dopolnit. Vera lahko tudi danes postane le še skupek
zelo globokih vrednot. Držati se nauka in zapovedi je
nujno, družba brez tega začne razpadati. Toda gorje
tistemu kristjanu, ki zase misli in celo druge uči, da
je mogoče živeti samo od »vedeti« in »izpolnjevati«.
Kako rad bi ogrel srce vsakemu očetu ali materi, ki
otroku posreduje krščanske vrednote, ne omogoči
pa mu Božjega nebeškega življenja. Lahko ti je nekdo priskrbel odličen in v tradiciji že preizkušen model
avtomobila. Nimaš pa goriva, da bi se z njim lahko
odpeljal v življenje.
»Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo.«
Lahko vse prav veš in si »pravičen«,
toda življenja nimaš. Krščanstvo
brez nebes je krščanstvo brez
goriva. Gorivo brez motorja nič
ne koristi. Vendar tudi dober
motor brez goriva ostane pri
»morali bi ...«
župnik

ponedeljek, 17. 2.,
Mesrop Armenski,
cerkveni učitelj
torek, 18. 2.,
Frančišek Regis Clet,
mučenec
sreda, 19. 2.,
Konrad iz Piacenze,
spokornik

ni svete maše

četrtek, 20. 2.,

ni svete maše

ni svete maše

ni svete maše

Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirja

petek, 21. 2.,
Irena Rimska (Mira),
devica

VRTOVIN ob 8.00
za † Angelo Marc
p. n. Vrtovin 58

sobota, 22. 2.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Saksida,
Skrilje 1a
KAMNJE ob 7.45
za † Jožeta Podgornika,
Vrtovin 34

sedež apostola Petra
23. 2.
SEDMA
NEDELJA
MED LETOM
Polikarp,
škof in mučenec

KAMNJE ob 10.30
za †† Jožefa in Ivanko
Čermelj, Vrtovin 84

GOJAČE ob 18.00
za † Rastka Krkoča,
p. n. Gojače 33
ČRNIČE ob 18.00
za †† Vilija, Slavka in Pepija,
Podgornika p. n. Črniče 3
MALOVŠE ob 18.00
na čast nadangelu Mihaelu,
p. n. Malovše 45
ČRNIČE ob 18.00
za †† Evgenijo in Leopolda
Lojka, p. n. Črniče 25
ČRNIČE ob 18.30
za pokojne, po namenu
za birmance, botre in njihove
družine (Robert Friškovec)
ČRNIČE ob 18.00
na čast Božjemu usmiljenju
v zahvalo in priprošnjo, Črniče 3
ČRNIČE ob 9.00
za † Fani Pahor, Skrilje,
p. n. prijateljice
za župnijo

• Do petka sem na dopustu, ob nujni potrebi se obrnite na g. Aleksandra Lestana
ali kapucine v Križu.

• V petek nas bo obiskal zaporniški duhovnik Robi Friškovec. Birmanci in

starši iz obeh župnij in drugi vabljeni k sveti maši v petek ob 18.30 v Črničah.
Po njej bo imel srečanje posebej samo za birmance v učilnici.
• Zakonci druge skupine imate srečanje v četrtek ob 19.30 v Kamnjah.
• Karitas in ŽPS v Črničah vabita, da v posebno škatlo oddate svoj
dar za prizadete v žledu.
• Krst otrok: starši, ki bi radi krstili otroka, računajte na nedelje do posta.
V Kamnjah bo krst 2. marca.
Pred nami je:

• nedelja, 9. 3., prva posta nedelja, popoldne križev pot na Svetega Pavla;
• nedelja, 16. 3., popoldne prevoz in blagoslovitev zvonov na Svetem Pavlu;
• sreda, 19. 3., praznovanje sv. Jožefa; predstava Gregorja Čušina.

 Za konec
POPOLN – Precej nadutega dirigenta oboževalka sprašuje: »Maestro, ali se genialnost podeduje?«
»Ja tega vam pa ne morem povedati, še nimam otrok.«
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

