15. nedelja med letom

ponedeljek, 17. 7,
Aleš,
spokornik

torek, 18. 7.,
Simon iz Lipnice,
duhovnik

16. julija 2017
št. 29/17

sreda, 19. 7.,
Makrina Mlajša,
devica
četrtek, 20. 7.,
Marjeta Antiohijska,
mučenka

Med trnje
Ljudje so prišli k puščavniku in ga vprašali: »Kakšen smisel ima
Na kamnitvoje življenje v tišini?« Menih, ki je prav tedaj zajemal vodo iz globota tla pa je
kega studenca, jim je odgovoril: »Poglejte ta studenec! Kaj vidite?«
vsejan tisti,
Ljudje so se zazrli v globoki studenec. »Nič ne vidimo,« so odgovorili.
ki posluša
Čez nekaj časa je puščavnik spet spodbudil obiskovalce. »Poglejte
besedo in
v studenec zdaj. Kaj vidite?« Pogledali so v globino. »Glej, sami sebe
jo takoj z
vidimo.« Puščavnik je nadaljeval: »Prej sem se z vedrom dotaknil
veseljem
gladine in je vzvalovala, sedaj pa je voda mirna.« To je izkušnja tisprejme, a
šine: vidiš samega sebe.
nima v sebi
Kot globok vodnjak je globoko vprašanje: Kdo sem pravzaprav jaz?
korenine,
ampak je ne- Kdo mi bo to povedal? Toliko stvari se dogaja okoli nas, da se pri
tem vprašanju niti ne ustavimo, že hitimo naprej. Ob poti, na kastanoviten.
Ko nastane
mnitih tleh, med trnjem, v dobri zemlji … Zdi se mi, da je med vsemi
zaradi bese- temi Jezusovimi primerami v zadnjih letih postalo najbolj zgovorno
de stiska ali trnje. Trnje ni samo hitri ritem, ki smo si ga vsilili. Ne le pametni
preganjanje, telefoni, tudi vse več dogajanja okoli nas je trnje, ki zraste in zaduši
se takoj po- vsejano, že vzniklo seme. Ko vse več drsanja po zaslonih in vsakohujša.
vrstnega tekanja za »dogajanji« zraste vedno višje, se oži pogled
Med trnje
na modro nebo. Tako je človek zaprt v majhen prostor (čeprav gleda
vsejan pa je
dogodke z vsega sveta) in se mora ukvarjati le še sam s seboj. Toda
tisti, ki pobrez pogleda v nebo ne veš, kdo pravzaprav si.
sluša beseJezusova prilika je zelo jasna: Jeziti se na trnje okoli nas ti ne bo
do, toda poprav
nič koristilo. Jeziti se nase, na ta čas, na ljudi, je nerodovitno.
svetna skrb
Trnje bo kljub temu zraslo in te zadušiin zapeljivost
lo. Edino, za kar lahko poskrbiš, je robogastva
zadušita
dovitnost. Ta pa ne pride od danes do
besedo in
jutri. Besedo lahko sprejmeš v globino,
postane neredno obdeluješ in čakaš.
rodovitna.
To je Božji način. Kljub vsemu zlu v
(Mt 13,20–22)
vseh časih vztraja in čaka. V ljubezni
ve, kdo je. Zato se ne ukvarja z zlom.
Vidi dobro zemljo, tudi če je je malo v
Odlomki Božje besede
primerjavi z okolico. In tudi človek lahna naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 55,10–11
ko začne gledati na tak način.
2. berilo: Rim 8,18–23
evangelij: Mt 13,1–23

župnik

petek, 21. 7.,
Danijel (Danilo),
prerok

sobota, 22. 7.,
Marija Magdalena,
svetopisemska žena

nedelja, 23. 7.,
16. NEDELJA
MED LETOM
Krištofova,
Brigita Švedska,
sozavetnica Evrope

KAMNJE ob 20.00
za † Tineta Besednjaka,
Potoče 43c, 8. dan

GOJAČE ob 20.00
za † Venceslava in Dorico
Cigoj, p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 20.00
za † Ivano Lozar,
Vrtovin 110

ni maše v Črničah

SKRILJE ob 20.00
za † Alojza in †† starše Valič,
Skrilje 38
KAMNJE ob 20.00
za †† Valič,
Kamnje 63

MALOVŠE ob 20.00
po namenu

VRTOVIN ob 8.00
za † Stanislava Pirjevca,
Vrtovin 27, 8. dan
SKRILJE ob 8.00
za vse †† Valič,
Skrilje 16

ČRNIČE ob 20.00
za †† starše Rebek,

p. n. Črniče 83
adoracija od 20.30 do 21.30
do 21.00 možnost za spoved
RAVNE ob 20.00
na čast Materi Božji za
zdravje, p. n. Ravne
ČRNIČE ob 17.30
za novoporočenca
Veroniko in Tadeja
po namenu

KAMNJE ob 7.00
blagoslov vozil pri vseh mašah
za †† Bajc, Potoče 5
ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Volk in Gašperin, p. n. Črniče 63
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Jožeta Petreta in †† starše Batagelj,
Vrtovin 133

• Prihodnja nedelja je Krištofova, ko se zahvaljujemo za srečno prevožene kilometre. Po
vseh mašah bo blagoslov vozil. To nedeljo v nabiralnik (v obeh župnijah) lahko oddamo
dar za misijonski sklad MIVA za vozila v misijonih.
• V soboto bosta sklenila sveti zakon Veronika Šinigoj iz Malovš in Tadej Šuligoj iz
Lokovca. Vabljeni k maši, mladoporočenca priporočamo v molitev.
• Tudi ta četrtek bo v Črničah po večerni maši adoracija do 21.30. Do 21. ure bo možnost
za spoved ali pogovor.
• Nabirke: Za Petrov novčič smo 2. 7. zbrali in oddali v Kamnjah 251,20, v Črničah 187,71 €.
• Srednješolce in študente lepo vabim, da ob vseh drugih možnostih najdete čas za doživeto izkušnjo tedna v Stržišču od 30. 7. do 6. 8., družine pa od 10. do 13. avgusta,
takrat potrebujemo tudi mlade varuhe in varuške.

 Za konec
ZDRAVILA – Janezek leži bolan doma. Obišče ga sošolec in Janezek mu potoži, kako zanič zdravila in kapljice mora
jemati trikrat na dan. Zaupno doda: »Veš, najraje vidim, da mi jih da nona, saj jih več kot polovico zlije mimo žlice.«

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

