17. nedelja med letom

ponedeljek, 31. 7,
Ignacij Lojolski,
ustanovitelj jezuitov

torek, 1. 8.,
Alfonz M. Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj

30. julija 2017
št. 31/17

sreda, 2. 8.,
Peter Julijan Eymard,
duhovnik

Dodatek k življenju?
Tisti čas je
rekel Jezus
množicam:
»Nebeško
kraljestvo
je podobno
zakladu,
skritemu na
njivi, ki ga je
nekdo našel
in spet skril.
Od veselja
nad njim je
šel in prodal
vse, kar je
imel, in kupil
tisto njivo.
Nebeško
kraljestvo je
tudi podobno trgovcu,
ki išče lepe
bisere. Ko
najde en
sam dragocen biser,
gre in proda
vse, kar ima,
in ga kupi.«
(Mt 13,44–46)
Odlomki
Božje besede na
praznik Jezusove
spremenitve na gori:
1. berilo:
Dan 7,9–10.13–14
2. berilo:
2 Pt 1,16–19
evangelij:
Mt 17,1–9

Neki bogataš je zgradil veliko hišo. Na odprtje je povabil prijatelje. Vsi so jo občudovali in mu čestitali. Bogataš je v hišo poklical
tudi svetega moža. Nekega dne je Božji služabnik prišel. »Imaš kaj
povedati?« ga po ogledu izzove bogataš.
»Hiša mi je zelo všeč,« mu reče, »so pa v njej odvečna vrata, ki
jih moraš zazidati, če želiš imeti neokrnjeno hišo in srečo brez žalosti.« »In katera vrata so to?« »To so tista vrata, skozi katera boš
šel zadnjič ali te bodo skoznje odnesli. Dokler so ta vrata odprta,
sreča ne more trajati dolgo. Čas namreč teče, a večnost ostaja,«
mu pove mož.
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi …«
Mar to pomeni, da si na zemlji ne smemo zidati hiš, se imeti lepo,
ustvarjati …? Zgodi se, da človek po vsej verski vzgoji svojo vero
zoži na to, kaj sme in česa ne sme. Vera se spremeni v dodatek k
življenju. Naše so tiste nevidne hiše, da bi dosegli in obdržali dobro
počutje, ugled, denar, podobo pred ljudmi … Hkrati pa bi obdržali
in zadržali tudi nebeško kraljestvo.
Zmanjka veselje moža, ki je našel in prodal vse. Tu nastane kratek stik in večina vzgojenih odpade ali obdrži le občasno religiozno
opravilo. Jezus s prilikami pripoveduje o nebeškem kraljestvu, ki
je nekaj drugačnega od običajne človekove religije. Jezus pove, da
je zaklad preprosto prevelik, da bi lahko postal dodatek k življenju.
Vera je veselje, ko si življenje v celoti prodal. Potem si šele rešen
vprašanja, kaj se sme in česa se ne sme.
Kljub začetnemu veselju bodo gotovo še prišli dvomi in pomisleki.
Ali ta kupčija res drži? Ali nima bolj prav svet okoli mene, ki gre
bolj uspešno naprej?
Ko si vse prodal, si sprejel tudi duhovni
boj. Gospod ti dopušča trpljenje in dvome, ker te ljubi. Ti bi se brez njih zaprl
v svojo hišo. Prej ali slej bi začel skozi
okno gledati življenje, on pa te bo popeljal v življenje.
župnik

četrtek, 3. 8.,
Lidija,
svetopisemska žena

GOJAČE ob 20.00
za †† Stanislava in Rozalijo Slejko,
p. n. Gojače 37
ČRNIČE ob 20.00
za †† Lojzeta in †† starše Debeljak,
p. n. Črniče 84a
MALOVŠE ob 20.00
V samostanski cerkvi v Križu
za †† Danila in Marjana
bo češčenje in svete maše
Cigoja, p. n. Gojače 8
ob 7., 10. in 19. uri;
ves dan možnost za spoved.
ČRNIČE ob 20.00
za †† Franca Podgornika,
p. n. Črniče 69

prvi petek, 4. 8.,
Janez M. Vianney,
arški župnik

KAMNJE ob 20.00
za † Ano Rustja

prva sobota, 5. 8.,

ČRNIČE ob 20.00
za † Miro Rutar, 30. dan

Marija Snežna (Nives)

nedelja, 6. 8.,
JEZUSOVA
SPREMENITEV
NA GORI
Just in Pastor,
mučenca

ČRNIČE ob 20.00
na čast Božjemu usmiljenju
in dar novega življenja, p. n.
darovalca;
od 19. ure možnost za spoved
in češčenje

SKRILJE ob 7.00
za † Franca Kravosa, Skrilje 77
ČRNIČE ob 9.00
za †† Leban, p. n. Črniče 26
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Kravos, Skrilje 35

• Ta teden sem na tednu duhovnosti z mladimi v Stržišču, če bo potreba, pokličite na
mobilno številko, nadomešča pa tudi g. Joško Tomažič v Šempasu 041 636 260.
• Na prvi petek in soboto vabljeni k redni spovedi, evharistiji in češčenju.
• V sredo kriški bratje kapucini vabijo na praznik Device Marije Angelske v porciunkuli. Ob udeležbi pri evharistiji in zakramentu spovedi ta dan prejmete popolni odpustek. Ves dan bo v samostanski cerkvi možnost za spoved, svete maše bodo ob
7., 10. in 19. uri. Od 8. do 10. in od 15. do 19. ure tiha molitev pred Najsvetejšim.
• Od četrtka, 17. 8., do sobote, 19. 8, vabljeni na Triglav; nekateri ste se že prijavili.
• Na Krištofovo nedeljo smo za sklad MIVA, za vozila v misijonih zbrali in oddali: v
Črničah 337,50, v Kamnjah 605,50. Naj darovi rodijo veliko dobrega.

 Za konec
KDOR IMA UŠESA … – Žena možu: »Če se tebi kaj reče, gre skozi eno uho noter, skozi drugo ven.«
Mož: »Če se pa tebi kaj pove, gre skozi obe ušesi noter in skozi usta ven.«
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

