14. nedelja med letom

Bogoslužje:
ponedeljek, 10. 7,

KAMNJE ob 8.00
za †† starše in sorodnike,
Kamnje 3

GOJAČE ob 20.00
za † Pepeta, Rada in Jožka
Cigoja, p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 20.00
za † Mileno Mijovič,
umrla v Avstraliji

ČRNIČE ob 20.00
za † Miro Rutar,
pogrebna

Mohor in Fortunat,
mučenca

SKRILJE ob 20.00
za † Hermana Čavdka,
Skrilje 37

MALOVŠE ob 20.00
za † Mira in Marto Cigoj,
p. n. Malovše 31

četrtek, 13. 7.,
Henrik (Hinko)
cesar

KAMNJE ob 20.00
za †† Antona in Gabrijelo
Batagelj, Kamnje 10a

po namenu
adoracija od 20.30 do 21.30

petek, 14. 7.,

VRTOVIN ob 20.00
za †† sestre Soban,
Vrtovin 37a

RAVNE ob 20.00
za † Ivana Mikuža in vse ††
Slejko, Ravne 26

SKRILJE ob 8.00
za vse †† Skrilje 30

ČRNIČE ob 20.00
po namenu

Amalija (Alma),
redovnica
9. julija 2017

torek, 11. 7.,
Benedikt,
opat, zavetnik Evrope

št. 28/17

sreda, 12. 7.,

Živeti po duhu
Vi ne živite po
mesu, ampak
po duhu, če le
prebiva v vas
Božji Duh. In
če kdo nima
Kristusovega Duha, ni
njegov. Če pa
prebiva v vas
Duh njega, ki
je obudil od
mrtvih Jezusa, bo on,
ki je obudil
Kristusa od
mrtvih, po
svojem Duhu,
ki prebiva v
vas, priklical v
življenje tudi
vaša umrljiva
telesa. Potemtakem,
bratje, nismo
dolžniki mesu,
da bi živeli po
njem. Če namreč živite po
mesu, boste
umrli, če pa z
Duhom mrtvite dela telesa,
boste živeli.
(Rim 8,9–13)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 55,10–11
2. berilo: Rim 8,18–23
evangelij: Mt 13,1–23

Te dni smo bili duhovniki z raznih koncev sveta, različnih jezikov
zbrani na duhovnih vajah. Na novo sem razumel Jezusove besede
»Vzemite nase moj jarem … in našli boste počitek svojim dušam.«
Čeprav sem duhovnik, sem skupaj z verniki v enaki skušnjavi, da
bi vse delal iz svoje moči, volje in znanja. Voditelj nam je iz svoje
izkušnje pokazal: pretežko je živeti duhovniško službo, če srce ni odprto in če v njem ni Jezusa. Če v srcu ne ljubiš, če živiš in delaš le iz
svoje moči, niti ne veš, kdo si. Tudi ne veš, kdo je človek, kateremu
oznanjaš, kdo je človek, ki pride k tebi, da bi ga poslušal in slišal.
To velja za vsakega kristjana. Ne moreš »živeti duhovno«, če si
usmerjen vase in ne v Jezusa. Ne moreš živeti duhovno, če Bog
sicer je, vendar ostaja zunaj. Kaj pomaga, če je Bog ustvaril nebo
in zemljo, kaj pomaga, če naredi še toliko čudežev, če tega Boga ni
v tvojem srcu? Kaj pomaga ves tvoj trud od jutra do večera, če ne
»narediš prostora« v svojem srcu?
Samo tako lahko prav razumemo Pavlove besede: »Vi ne živite po
mesu, ampak po duhu, če le prebiva v vas Božji duh. … Če namreč živite po mesu, boste umrli, če pa z duhom mrtvite telesa, boste živeli.«
Ko slišimo »živeti po mesu« in »mrtviti telo z duhom«, še vedno
največkrat pomislimo najprej na strasti, nečistost, obvladovanje nagonov in podobno. »Meso« pri sv. Pavlu pomeni stanje ustvarjenega
človeka, samo naravnega človeka brez Boga. Človek bi kar sam rad
postal čist pred Bogom in se opravičil. Živeti po mesu pomeni, da se
upiram temu, da bi sprejel Jezusa in njegovo življenje v srce. Najprej
v srce! Šele za tem bo tudi glava in vse telo našlo notranjo svobodo.
Živeti po duhu torej ni v tvoji moči. Sprejmi Jezusa in našel boš mir
svoji duši. Po duhovnih vajah čutim, kako zaradi Jezusovega življenja
v srcu tudi telo ni obteženo, deluje drugače.
Poletni čas je pred teboj.
Ponujajo ti mnogo stvari
za telo, glavo, čustva … Kje
boš začel? Koga boš sprejel v svoje srce, da bi tvoja
mnoga druga bremena postala lahka?
župnik

Kamil de Lellis,
duhovnik

sobota, 15. 7.,
Ana Marija Javouhey,
redovnica

nedelja, 16. 7.,
15. NEDELJA
MED LETOM
Karmelska Mati Božja
(Karmen)

ČRNIČE ob 20.00

KAMNJE ob 7.00
za † Karlo Rijavec, p. n. Potoče 46
ČRNIČE ob 9.00
za † Karla Šaleka, p. n. Črniče 45
za župnijo
SKRILJE ob 10.00
za † Merico Možina, Skrilje 83, p. n. darovalcev
PROCESIJA SRT

• Danes ob 17. uri je šagra na Svetm Pavlu.
• V nedeljo je šagra sv. Marjete Antiohijske v Skriljah. Sveta maša bo ob 10. uri, po
njej procesija SRT po vasi. Vabljeni k udeležbi in lepemu sodelovanju.
• V četrtek po maši (od 20.30) do 21.30 vabljeni v Črniče k tihi in glasni adoraciji
pred Najsvetejšim.

 Za konec
PES ČUVAJ – Mož kupuje psa in se želi prepričati: »Pa je ta pes, ki mi ga priporočate za čuvaja,
tudi pogu-men?« »Seveda je pogumen, saj spi čisto sam v svoji hišici.«
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

