štirinajsta nedelja med letom

Bogoslužje:
ponedeljek, 8. 7.,
Kilijan;
škof in mučenec
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Dve vrsti veselja

Dve vrsti veselja sta. Veselje, ko sem nekaj zmogel, naredil
ali premagal. Drugo veselje pa je, ko sem sprejet v ljubečo
družino, ko se po dolgi poti vrnem domov. Pri prvem veselju
sem v sredini jaz. Nekaj mi je uspelo, nekaj sem si zagotovil. Potrjen sem. Pri drugem je v sredini povezanost, odnos
z drugim.
Učenci se vrnejo vsi veseli, ker njihovo poslanstvo deluje,
ker so uspešni. Kristus spomni na drugačno veselje, ki je
trajnejše. Da so njihova imena zapisana v nebesih. Da so že
tam. Ime pri Judih pomeni celo osebo.
Velika razlika je, ali pri posredovanju vere oznanjaš sebe ali
pa ljudje (otroci, sodelavci, mož, žena …) v tebi prepoznajo
nekoga drugega. Ko zares živiš z Bogom, se že navzemaš
nebeškega vonja. (Zato si pri krstu in birmi maziljen s krizmo.) In drugi to prej ali slej zaznajo. Če pa je versko življenje samó tvoj projekt, tvoje prizadevanje, se navzameš le
vonja sveta. Zato Jezus učencem naroča, naj otresejo prah
z nog. Ni nevarno, da bi se umazali od sveta. Nevarno je, da
se navzamemo vonja, miselnosti, načina tega sveta. Navzeti
se vonja pomeni, da začneš krščanske stvari dojemati in razlagati s človeško logiko.
Le dve poti sta torej. Da živiš svoj projekt ali da se pustiš
sprejeti »v nebesa«, v skupnost. To
veselje je drugačno. Ko si vesel, da
si nekaj pridobil, se že zbojiš, da
boš to izgubil. Ko pa ljudje v tebi
Lk 10,18–20
prepoznajo drugega, se počasi nehaš bati zase.
Je torej tvoje krščansko življenje
Odlomki Božje besede
predvsem
tvoj projekt ali skozi tvona naslednjo nedeljo:
jo vero v tebi prepoznajo nekoga
5 Mz 30,10–14
Kol 1,15–20
drugega?
In rekel jim
je: »Gledal
sem satana,
ki je kakor
blisk padel z
neba. Glejte, dal sem
vam oblast
stopati na
kače in škorpijone ter na
vsakršno sovražnikovo
moč. In nič
vam ne bo
škodovalo.
Vendar se
ne veselite
nad tem, da
so vam duhovi pokorni, ampak se
veselite, ker
so vaša imena zapisana
v nebesih.«

Lk 10,25–37

župnik

GOJAČE ob 19.00
za † Dorotejo Rebek in †† sestre, p. n. Gojače 40

torek, 9. 7.,
Veronika Giuliani,
mistikinja
sreda, 10. 7.,
Amalija,
redovnica
četrtek, 11. 7.,
Benedikt,
opat, zavetnik Evrope

ČRNIČE ob 19.00
za † Benjaminain vse †† Valič, p. n. Črniče 25

petek, 12. 7.,
Mohor in Fortunat,
mučenca
sobota, 13. 7.,

ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzko Persič in †† iz družine, p. n. Črniče 25

Henrik II.,
cesar

PETNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 14. 7.
Kamil de Lellis
duhovnik

MALOVŠE ob 19.00
za vse †† Cigoj, p. n. Črniče 70a
RAVNE ob 19.00
za †† Bogdano in Franca Slejka, p. n. Ravne 27
v Črničah ni večerne adoracije

VRTOVIN ob 20.00
za † Milana Cigoja
in †† v družini, Vrtovin 12

ČRNIČE ob 19.00
za † Danilo Podgornik,
p. n. darovalca

KAMNJE ob 7.00
za †† Besednjak, Potoče 43c
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
SKRILJE ob 9.00
za †† Silva Rustja, umrl v Kanadi, 1. obl. proscesija SRT

• Danes popoldne ob 17. uri je shod v Logu.
Tema: Svetost v luči blagrov. Spovedovanje od 16. ure.
• Ta teden sem do sobote na osebnih duhovnih vajah. Če bo potrebno, se
obrnite na g. Joška Tomažiča, 041 636 260, ali brate kapucine, 068 197 765.
• V nedeljo je šagra svete Marjete v Skriljah. Lepo vabljeni k sveti maši ob
9. uri in procesiji.
• Velika hvala prav vsem, ki ste kakor koli sodelovali in pomagali pri oratoriju. Zelo lepo je potekal in spletel med seboj veliko dobrih del.
• V soboto, 13. 7., bo ob 10. uri blagoslovitev obnovljenega škofijskega pastoralnega doma Morska zvezda v Strunjanu.
• Bratje kapucini lepo vabijo mlade (17–30 let) na romanje v Assisi od 22.
do 28. 7. Info in prijave: br.jakob.kunsic@gmail.com

 Za konec
PRIJATELJI – Na bojišču si vojak z daljnogledom ogleduje okolico in zavpije: »Vodnik! Približujejo
se nam vojaki s tanki!« »So prijatelji ali sovražniki?« »Verjetno so prijatelji, ker vozijo tako skupaj!«
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

