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Moja skrivnost je zelo preprosta
Nekoč je
Jezus na
nekem kraju
molil. Ko je
nehal, mu je
eden izmed
njegovih
učencev
dejal: »Gospod, naúči
nas moliti,
kakor je
tudi Janez
naúčil svoje
učence.«
Rekel jim
je: »Kadar mólite,
recite: Oče!
Posvečeno
bodi tvoje
ime. Pridi
tvoje kraljestvo.
Lk 11,1–2

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo:
Prd 1,2; 2.21–23
Kol 3,1-5.9–11
Lk 12,13–21

»Kadar pride čas, ko ne moremo moliti, je zelo preprosto – pustimo Jezusu, da v tišini naših src moli k Očetu. Če ne moremo
govoriti, bo govoril on. Če ne moremo moliti, bo molil on. Zato
mu darujmo svojo nezmožnost in ničnost.« Tako je govorila mati
Terezija. Ko so jo ljudje videli, so začutili prisotnost Nekoga. Ko
so videli njen zgubani obraz in njene globoke žive oči, so v tem
prepoznali Drugega. To je vsa skrivnost človeka, ki res moli.
Jezus ne predlaga nobene metode, nobene discipline, recepta
… »Kadar molite, recite: Oče …« To je moja osebna »metoda«
zadnja leta, ki mi pri molitvi neznansko pomaga. Ko začnem, se
najprej spomnim, da sem sin. In to predlagam tudi tebi, ki to
bereš. Samo spomni se, da si sin, hči.
Sin ali hči pa ne moreš postati s trudom. Ne moreš biti bolj ali
manj. Dovolj je, da je Oče. To je pa notranji spomin v nas, ki ga
je treba obnavljati. Ravno zato se krščeni na začetku pokrižamo.
Križ nas samo spomni, da smo že »znotraj«, da smo v Jezusu že
v odnosu z Očetom. On moli v nas. Jaz se mu samo pridružim.
Naše težave z zbranostjo, z begajočimi mislimi, raztresenostjo
imajo moč, dokler molim »jaz«. Dokler sem v središču in hočem
sam peljati molitev dalje. Dokler tvoj Bog ne postane Oče, bo
težko. Oče pa lahko postane samo v Jezusu Kristusu.
In če se le pridružim, kaj je torej moja naloga? Moj del je, da
sem vztrajen. Zato Jezus takoj za tem pove priliko o prijatelju
opolnoči. Zato beremo, kako je Abraham dolgo vztrajal s prošnjo
za Sodomo.
Zato sv. mati Terezija pripoveduje: »Če želite moliti bolje, morate več moliti. Molitev razširja
srce, da je sposobno sprejeti Božji dar – Boga samega. /…/ Moja
skrivnost je zelo preprosta. Molim
in po molitvi postanem eno v ljubezni s Kristusom. Vidim, da molitev k njemu pomeni ljubiti ga.«
župnik

ponedeljek, 29. 7.,
Marta,
svetopisemska žena
torek, 30. 7.,
Peter Krizolog,
škof
sreda, 31. 7.,
Ignacij Lojolski,
duhovnik
četrtek, 1. 8.,
Alfonz M Ligvorij,
škof

GOJAČE ob 19.00
za žive in †† Bovcon in Podgornik, p. n. Gojače 3
ČRNIČE ob 19.00
za † Ireno in vse †† Ipavec, p. n. Črniče 9
MALOVŠE ob 19.00
za † Karlo Cigoj, por. Maraki, p. n. Malovše 6
KAMNJE ob 20.00
za †† Ano Rustja,
Kamnje 55

RAVNE ob 19.00
za †† Lozar, Kosovel in
Bavcon, p. n. Ravne 23
ni večerne adoracije

prvi petek, 2. 8.,
Evzebij iz Vercellija,
škof, porcijunkula

prva sobota, 3. 8.,
Konrad,
redovnik
OSEMNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 4. 8.,
Janez M. Vianney,
arški župnik

ČRNIČE ob 19.00
za †† Slavico Fišer in Rada ter Marico Hvalič, p. n. darovalca
uro pred mašo češčenje in spoved

ČRNIČE ob 19.00
za † Eda Črmelja, p. n. Črniče 13
SKRILJE ob 7.00
za † Emila Bratina, Skrilje 27
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
v zahvalo in priprošnjo na čast Materi Božji, p. n. Malovše
KAMNJE ob 10.30
za † Ljubota Černigoja, Vrtovin 108, 8. dan

• Ta teden smo na tednu duhovnosti v Stržišču. Če bo potrebno, se obrnite na
g. Joška Tomažiča, 041 636 260, ali brate kapucine, 041 233 726.
• prvi petek in sobota, vabljeni k zakramentom. Bolne in starejše bom obiskoval pred
velikim šmarnom.
• Z darovi za misijonska vozila smo na Krištofovo nedeljo zbrali: 309,00 € v Črničah in
870,50 € v Kamnjah. Nabirka tretje nedelje v juliju, čeprav ni bilo oznanjeno, tudi gre
namensko 210,17 € v Črničah za okna in 257,40 € za zvonik v Kamnjah.
Druge nabirke: na šagri na Svetem Pavlu 104,10 €; na Ravnah za okna 239,20 €; v Skriljah za obnovljen prezbiterij 402,30 €. Hvala vsem za vaše darove!
• Na praznik porcijunkule, v petek, 2. 8., vabljeni v Križ. Maše v samostanski cerkvi bodo
ob 7.00, 10.00 in 19.30. Možnost za spoved pred in med mašami. Prejem porcijunkulskega odpustka. Najsvetejše bo izpostavljeno od 8.00 do 10.00 in od 15.00 do 19.30.
• V nedeljo, 4. 8., bo 31. romanje treh Slovenij na Svete Višarje. Ob 10.30 predavanje
Jana Zobca, »Tri Slovenije, ena identiteta«; ob 12.00 somaševanje vodi škof Jurij Bizjak;
ob 13.00 kulturni program pred cerkvijo.

 Za konec
ROŽE – Janez pride domov pijan in žena ga ne spusti noter. »Draga, draga, prosim, pusti me. Prinašam rože
najprijaznejši ženi.« Žena vendarle odpre. Ona: »Ja, kje so pa rože?« On: »Ja, kje je pa najprijaznejša žena?«
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

