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Nova žlahta
Reke avtomobilov ob koncih tedna v tem poletnem času predstavljajo danes pravcato preseljevanje narodov. Sodobni človek
Tedaj so prišli
v napetem ritmu potrebuje umika in počitka. Mnogokrat pa so
njegova mati in
ta preseljevanja nekakšno izgnanstvo. Iz odnosov nekam, kjer
njegovi bratje.
se lahko skriješ pred življenjem. Odnosi so življenje. V pločeviStali so zunaj,
nastih rekah vozil lahko vidimo tudi beg in umik pred življenjem.
poslali ponj in
Adam se je na začetku zgodovine skril. Zelo slikovito o tem
ga poklicali.
govorijo prve strani Svetega pisma. Bog ga je iskal. Adam se
Okrog njega je
sedela množica je čutil krivega. Bog je človeka ustvaril po svoji podobi, podobi
občestva oseb, da bi človek užival globino in lepoto odnosov. Pa
in so mu rekli:
»Glej, tvoja
ravno odnosi so se porušili. In ko padejo odnosi, pade življenje,
mati, tvoji bra- sledi smrt. Ko se rušijo odnosi, se tudi mi skrijemo. Kam? V svoj
tje in tvoje sejaz, v svoj »ego«. Človek misli, da bo tam na varnem, a ne ve,
stre so zunaj in da se je pravzaprav skril v grob.
te želijo.« OdPrva »žlahta« je padla. Zato bo potrebna nova. Družina bo odgovoril jim je:
slej vedno kraj, kjer rastemo in se hkrati ranimo. Iz družine bi
»Kdo je moja
radi naredili ideal in nam ne uspe. In kaj naredimo? Zanikamo
mati in kdo so
družino, češ da ni več pomembno, kakšna je. Namesto da bi
moji bratje?«
človek stkal odnose, jih poskuša pokriti, pozabiti, zanikati. DruIn ozrl se je
žina lahko postane seštevek posameznikov. Odnosi postanejo le
po tistih, ki so
»dodatna oprema« posameznika.
sedeli okrog
njega, in rekel:
Družina bo zato vedno napadena in sama nikoli ne bo dosegla
»Glejte, to so
ideala, ki bi ga želeli. Zato Kristus rešuje družino z novo žlahto.
moja mati in
To je lepo pokazal takrat, ko so prišli njegovi sorodniki in jim
moji bratje!
ni dal prednosti: »Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj
Kdor namreč
brat, sestra in mati.« Te besede niso le nekakšna pohvala tistim,
izpolnjuje
ki izpolnjujejo zapovedi. Gre za resnično novo sorodstvo. To je
Božjo voljo, ta
edina pot, po kateri bo človek dokončno nehal bežati
je moj brat, sev svoj »jaz«, misleč, da bo tam varen. Ko
stra in mati.«
sprejmeš in se vežeš v novo sorodstvo,
Mt 3,31–35
boš rešen svojega groba – »ega«. In ko
boš sprejel sorodstvo, ki več ne temelji le na
človeški krvi, boš rešil tudi družino. Gospod bo po
Odlomki Božje besede
tebi rešil tudi tisto, kar te veže na kri, kar te hočeš
na naslednjo nedeljo:
nočeš
zaznamuje, kar je za tabo, kar bi včasih rad
1. berilo: Ezk 17,22–24
2. berilo: 2 Kor 5,6–10
zanikal in pred čemer bi kdaj rad tudi pobegnil.
evangelij: Mr 4,26–34

župnik

ponedeljek, 8. 6.,

torek, 9. 6.,
Efrem Sirski,
diakon

KAMNJE ob 20.00
za †† Gabrijelo in Antona
Batagelja, Kamnje 10a
VRTOVIN ob 20.00
za †† Gerželj in Čermelj,
Vrtovin 13b

GOJAČE ob 20.00
za †† strice in tete,
p. n. Gojače 33
ČRNIČE ob 20.00
za † Zorko Brankovič,
p. n. Črniče 24

sreda, 10. 6.,
Bogumil Poljski,
škof

SKRILJE ob 20.00
za †† Cencič,
Skrilje 91d

četrtek, 11. 6.,
Janez Fakunski,
redovnik

KAMNJE ob 20.00
za † Drago Vodopivec,
Potoče 16

MALOVŠE ob 20.00
za vse ††,
p. n. darovalcev
ČRNIČE ob 20.00
za vse †† Fišer,
Črniče 24, p. n. Argentina

petek, 12. 6.,
Srce Jezusovo
Adelajda, devica

POTOČE, pri kapelici ob 20.00 RAVNE ob 20.00
na čast Jezusovemu in
za †† Jožefa in Angelo
Marijinemu Srcu
Slejko, p. n. Ravne 23

sobota, 13. 6.,
Marijino brezmdežno
srce
Anton Padovanski,
cerkveni učitelj

SVETI PAVEL ob 15.00
za novoporočenca
Doris in Mateja

ČRNIČE ob 17.00
za novoporočenca
Majo in Roka

(če bo slabo vreme, v Skriljah)

na čast Svetemu Duhu in Materi
Božji v zahvalo in priprošnjo

Medard,
škof

nedelja, 14. 6.,

ENAJSTA NEDELJA
MED LETOM
Prvi mučenci tržaške
Cerkve

VRTOVIN ob 7.00
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 123a
ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Kosovel, Črniče 84,
p. n. Črniče 12 zahvalna šolska maša
KAMNJE ob 10.30
za † Mirka Šavlija,
Potoče 22
zahvalna šolska maša

• Danes je shod v Logu, ob 17. uri sveta maša in litanije, od 16. ure tudi tisto, kar je
vezano na kri in je za tabo – spovedovanje.
• V nedeljo vabljeni otroci in starši, da se zahvalimo ob sklepu šolskega in veroučnega leta pri svetih mašah ob 9. uri in ob 10.30. Lepo sodelujte, kot smo dogovorjeni.
• V soboto bosta dve poroki. Sveti zakon bosta na Sv. Pavlu sklenila Doris Bratina in Matej
Peršolja, v Črničah pa Maja Cigoj in Rok Rupnik. Mladoporočence priporočamo v molitev!
• Vabljeni na romanje bolnih in starejših na Brezje v soboto, 20.6. Prijavite se Stanku
Rovtarju (031 249 202) ali Julijani Bric (040 888 420).
• Pred nami je šagra sv. Vida v Črničah, 21. junija. Med nami bodo letos gostje: p. Vid
Lisjak in popoldne znana glasbena skupina Svetnik. Že sedaj lepo vabljeni.

 Za konec

ZDRAVILA – »Počakajte, počakajte, zmotila sem se!« vpije farmacevtka za kupcem, ki odhaja iz lekarne.
»Namesto aspirina sem vam dala strihnin!« »Pa je velika razlika med tema zdraviloma?« »Pet evrov!«
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

