19. nedelja med letom

Dominik,
redovnik

torek, 9. 8.,

7. avgusta 2016

Edith Stein, mučenka,
sozavetnica Evrope

št. 32/16

sreda, 10. 8.,

Opasana ledja in prižgane svetilke
Nekoč je živel človek, ki si je zelo prizadeval za sveto in pobožno
življenje. Odpravil se je k rabinu po nasvet. Ta se je zelo razveselil
njegove želje po svetem življenju. Vprašal ga je: »Kako pa si živel
Ne boj se,
mala čreda, doslej?« »Mislim, da kar dobro.« »Kaj misliš s tem, ko praviš 'dobro'?«
kajti vaš
»Nisem prekršil nobene zapovedi. Božjega imena nisem izgoOče je sklevarjal po nepotrebnem. Gospodovega dne nisem skrunil. Nisem
nil, da vam
žalil očeta in matere. Nikogar nisem ubil. Nisem varal žene. Nič
da kraljenisem ukradel. Proti nikomur nisem krivo pričal. Prav tako nisem
stvo. Propoželel žene in dobrin bližnjih ljudi.«
dajte svoje
premoženje
»Torej nisi prelomil nobene zapovedi?« je vprašal rabin. »Tako je,«
in dajte
je zadovoljno odvrnil mož. »Pa si izpolnjeval zapovedi?« ga je vpravbogajme.
šal učitelj. »Kako misliš 'izpolnjeval'? je bil v zadregi obiskovalec.
Naredite si
Začel je premišljevati in odkril, da se je samo izogibal prestopkov.
mošnje, ki
To je zaloga, o kateri govori Jezus: »Naredite si mošnje, ki ne
ne ostarijo,
neizčrpen
ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih …« Dokler živimo le tako, da
zaklad v
bi dosegli opravičenje, še vedno nosimo s seboj »zalogo«. Vennebesih, kadar bo ta zaloga obstala le, če smo jo shranili v mošnje ljubezni.
mor se tat
Ljubiti pa pomeni tudi izgubljati. Zapovedi sem lahko živel le kot
ne približa
»starejši sin«. Lahko sem talent varno držal v prtiču zapovedi in
in kjer molj
ga
nisem bil pripravljen izgubiti, da bi se z njim naučil ljubiti in
ne razjetako dobil druga dva. Obstalo bo le tisto, iz česar smo naredili
da. Kjer je
namreč vaš
dar. Zapovedi so »kamniti vrči« iz Kane Galilejske. Ostala bo le
zaklad, tam
voda, ki se je v življenju spremenila v vino, potem ko smo jo zabo tudi vaše
jeli in nesli v svatovsko dvorano. Nebesa so svatovska dvorana,
srce. Vaša
tam bom deležen ljubezni tistih, ki se ljubijo.
ledja naj
»Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane.«
bodo opasaZaloge olja imam le zato, da moje svetilke lahko
na in svetilke prižgane.
gorijo, izgorevajo. Ogenj v svetilki pomeni ljube(Lk 12,32–35)
zen. Če moje zaloge niso prispevale k
temu, da bi se naučil ljubiti, da bi jih
potrošil za ljubezen, potem ta zaloga
Odlomki Božje besede na
ne bo stopila v Kristusa in tako tudi v
naslednjo nedeljo
nebesa ne. »Kjer je namreč vaš za1. berilo: Jer 38,4 6.8–10
klad,
tam bo tudi vaše srce.«
2. berilo: Heb 12,1–4
evangelij: Lk 12,49–53

ponedeljek, 8. 8.,

župnik

Lovrenc,
diakon in mučenec

četrtek, 11. 8.,
Klara Asiška,
devica
petek, 12. 8.,
Ivana Šantalska,
redovnica

sobota, 13. 8.,
Poncijan in Hipolit,
mučenca

nedelja, 14. 8.,
DVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
Maksimilijan Kolbe,
duhovnik

KAMNJE ob 20.00
za †† Miroslava in †† starše
Petrovčič, Kamnje 37

GOJAČE ob 20.00
za † Jožefa Bratina,
p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 20.00
ČRNIČE ob 17.00
pogrebna za
za †† Jožefo Batagelj in
Darinko Soban, p. n. Vrtovin † Marijana Remca, Ravne 1
za † Anico Spagnolo, 8. dan
SKRILJE ob 20.00
MALOVŠE ob 20.00
za †† Stanka in Albino
za †† Dorico in Slavico
Bratina, Skrilje 37
Cigoj, p. n. darovalcev ob
možnost za spoved pred mašo pogrebu
KAMNJE ob 20.00
ČRNIČE ob 20.00
za †† Cvetko in Dušana
za † Ernesta Sartorija,
Slejka, Potoče 3
p. n. darovalca
možnost za spoved pred mašo

VRTOVIN ob 20.00
za † Ivano Lozar,
Vrtovin 110

RAVNE ob 20.00
za † Marjana Remca,
8. dan

možnost za spoved pred mašo

SVETI PAVEL ob 18.00
za dobrotnike cerkve,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 20.00
na čas Materi Božji za
zdravje, p. n. Črniče 26

VRTOVIN ob 7.00
za vse †† Vrtovin 24
ČRNIČE ob 7.30 v zahvalo in priprošnjo na čast Materi
Božji, p. n. darovalcev
MALOVŠE ob 9.00
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Rovtar, Potoče 15a

•
•
•
•

Danes ob 17. uri shod v Logu, tema: »Preveč usmiljenja?«
V nedeljo je šagra sv. Lovrenca v Malovšah, vabljeni k sveti maši ob 9. uri.
V soboto je maša na Svetem Pavlu ob 18. uri.
Starejše in bolne obiskujem pred praznikom v soboto dopoldne, možnost
za spoved še konec tedna pred mašami.

Pred nami je:
• nedelja, 14. 8., šagra v Malovšah;
• ponedeljek, 15. 8., praznik, šagra v Vrtovinu;
• četrtek, 18. 8., vikend za družine in druge odrasle v Stržišču.

 Za konec
POT DO DOMA – »Kaj pa je, poba? Zakaj jokaš?« »Izgubil sem očeta, ko sva odhajala iz gostilne.« »Ali ne
poznaš poti do doma?« »Jaz že, oče pa ne.«
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

