16. nedelja med letom

ponedeljek, 24. 7,
Krištof,
mučenec

torek, 25. 7.,
Jakob Starejši,
apostol

23. julija 2017
št. 30/17

sreda, 26. 7.,
Joahim in Ana,
starši Device Marije
četrtek, 27. 7.,
Gorazd, Kliment in drugi
učenci Cirila in Metoda

Bog se veseli pšenice
Ko je setev
zrastla in šla
v klasje, se je
pokazala tudi
ljuljka. Prišli
so gospodarjevi služabniki
in mu rekli:
»Gospod, ali
nisi posejal
dobrega semena na svoji
njivi? Od kod
torej ljuljka?«
Dejal jim je:
»Sovražnik
je to storil.«
Služabniki pa
so mu rekli:
»Hočeš torej,
da gremo in jo
poberemo?«
»Nikakor,«
je dejal, »da
morda med
pobiranjem
ljuljke ne
izpulite z njo
vred tudi pšenice. Pustite,
naj oboje
skupaj raste
do žetve.«
(Mt 13,26–30)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Kr 3,5.7–12
2. berilo: Rim 8,28–30
evangelij: Mt 13,44–52

Kako bi bilo, če bi bilo ... Če bi živel med drugimi ljudmi, če bi živel v tistih časih, če bi imeli drugačne šefe … Ko bi … Ljudje lahko
precejšen del življenja preživimo s pogledom na ono stran reke.
Jezus pa nam daje možnost, da polno živimo na tej strani reke.
Kako bi bilo, če med pšenico ne bi začela rasti ljuljka? Večino
svojega duhovnega življenja se lahko ukvarjam le s težavami, z
zlom, s tistim, česar ne bi smelo biti. »Hočeš torej, da gremo in
jo poberemo?« Gospodar odgovarja: »Pustite, naj oboje skupaj
raste do žetve.«
Kako lepo je biti z ljudmi, ki se jim ni treba bolestno ukvarjati z
zlom. Če je v srcu mir, človek opazi predvsem pšenico. Če miru
ni, se nenehno ukvarja z ljuljko. Srečaš ljudi, ki se ne morejo
sprijazniti z ljuljko v sebi. Ti tudi ne morejo sprejeti ljuljke pri
drugih ljudeh. In vendar srečaš ljudi, ki kljub plevelu živijo svobodno. Resnično oblast ima tisti, ki se mu ni treba posluževati
slabosti. V berilu danes beremo: »Počelo pravičnosti je namreč
tvoja moč in to, da vsemu gospoduješ, stori, da vsemu prizanašaš« (Mdr 12,17). Resnično moč in oblast ima tisti, ki se veseli
rastí pšenice. Tako razumemo, zakaj Bog čaka ... On se veseli
rastí pšenice.
Toda med nami deluje tudi tisti, ki se nenehno ukvarja s tem,
kako bi sredi dobrega zasejal ljuljko. Kako bi nas preslepil, da bi
nas motila ljuljka in ne bi – s pogledom
na pšenico – bili mirni v srcu.
Bog mi daje njivo, da se na njej učim
živeti z drugimi. Do žetve imam neskončno možnosti, da se naučim živeti,
kot bom živel v nebesih. Veselim se te
svoje njive! Ljuljka me ne bo več hromila, ampak mi bo celo dajala polet.
župnik

petek, 28. 7.,
Viktor (Zmago) I.,
papež

sobota, 29. 7.,
Marta,
Lazarjeva sestra

nedelja, 30. 7.,
17. NEDELJA
MED LETOM
Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj

GOJAČE ob 20.00
za †† Lenarta in Marico Čermelj,
p. n. Gojače 8
ČRNIČE ob 20.00
za † Stanislava Bratina,
p. n. Črniče 104
MALOVŠE ob 20.00
za † Cvetko Grgič,
8. dan
KAMNJE ob 20.00
za † Janeza Čermelja,
Kamnje 31

V Logu
spovedovanje od 6. ure, svete
maše ob 6.30 ter ob 8. in 10. uri.
ČRNIČE ob 20.00
za †† Jožefa in Jožefo
Čermelj, Vrtovin 84

VRTOVIN ob 20.00
za †† starše Kandus,
Vrtovin 29

RAVNE ob 20.00
vse †† Slejko,
Ravne 30

SKRILJE ob 8.00
za † Anko Čehovin,
Skrilje 24

ČRNIČE ob 20.00
za †† Žigon in Novak,
p. n. Črniče 3a

KAMNJE ob 7.00
za † Ivanko Vodopivec, Kamnje 16
ČRNIČE ob 9.00
za †† Marico in Slavico Hvalič ter vse †† Fišer, p. n. Črniče 1b
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† stare starše ter Ivanko in Zdravka, Skrilje 2

• Do srede zvečer sem na potovanju. Če bo nujna potreba pokličite v Vipavski
Križ 041 233 726.
• V sredo je shod sv. Ane v Logu, spovedovanje od 6. do 11. ure, svete maše ob
6.30 ter ob 8. in 10. uri. V nedeljo praznujejo sv. Ano v Batujah. Lepo vabljeni.
• V nedeljo zvečer odhajamo na teden duhovnosti v Stržišče. Še vabim mlade,
da se pridružite tednu, ki ostane globoko v srcu.
• Po 15. avgustu gremo spet skupaj na pot, spet gremo na Triglav. V četrtek,
17. 8., popoldne z vlakom, predvidoma preko Pokljuke (Vodnikov dom), vračamo se po dolini sedmerih jezer v soboto, 19. 7. zvečer v Novo Gorico.
• Ob pogrebu † Stanislava Pirjevca ste namesto cvetja za cerkev na Svetem
Pavlu darovali 715 evrov. Hvala svojcem in vsem darovalcem!

 Za konec
NAJ SPREGOVORIJO ROŽE – Janez vidi v izložbi cvetličarne napis: »Naj spregovorijo rože.«
Zadovoljen vstopi in vpraša prodajalko: »Oprostite, ali imate mogoče kaktus, ki zna reči: 'tašča'?«
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

