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Dediščina
Tisti čas
je nekdo
iz množice
rekel Jezusu: »Učitelj,
reci mojemu
bratu, naj
deli dediščino z menoj.« On pa
mu je rekel:
»Človek,
kdo me je
postavil
nad vaju
za sodnika
ali delivca
dediščine?«
In rekel jim
je: »Pazite
in varujte
se vsake
pohlepnosti, kajti
človekovo
življenje ni
v premoženju,
Lk 12,13–15

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo:
Mdr 18,6–9
Heb 11,1–2.8–19
Lk 12,32–48

Ko umre bogat človek, se ljudje sprašujejo, koliko je zapustil.
Odgovor je znan in zelo zanesljiv: zapustil je vse. Mi vsi bomo
zapustili vse. Vemo, da še kako potrebujemo stvari za življenje. Vemo, da zdrav človek rad ustvarja in najde v tem veselje.
Vemo, da je treba nekaj zapustiti tudi zanamcem. Toda od kod
potem taka navezanost in od kod razprtije zaradi dediščine?
»Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj.« Tu
ne gre le za imetje, gre tudi za pravičnost. Zato tako močna
navezanost na pridobljeno. Ko bo treba vse izpustiti, bo morda
najtežje izpustiti to, da nekaj ni bilo prav. To je tista dediščina,
ki nas drži nesvobodne. Vsakogar izmed nas lahko bremeni občutek, da je prikrajšan, da se mu je zgodila krivica. In tudi mi
Boga tako hitro zamenjamo za tistega, ki skrbi, »da je prav«.
Bog je kriv, da so vojne, bolezni, nesreče … Nekateri kristjani
vero skrčijo le na to, da se mora vse delati prav. Božjo pravičnost zamenjajo za človeško pravičnost. Toda Bog želi, da bi
živeli nekaj veliko globljega.
»Nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost.« Slovensko
bi bilo bolj razumljivo: vse je prazno. Starozavezni pridigar
tega ni zapisal iz obupa. Ni bil eden tistih, ki v življenju pridejo
do ugotovitve, da se ne splača truditi, verjeti, začenjati … Nasprotno. Ko sprejmeš, da v življenju ne bo vedno vse prav, tudi
če si veren, začneš živeti svobodno. Brez navezanosti in oklepanja. Takrat zares postaneš veren.
Tvoj temelj je drugje. Bog postane
Oče in ne več le tisti, ki skrbi za pravico. Takrat se nehaš obremenjevati z »dediščino«. Tudi to, da nekaj ni
bilo prav, bo treba izpustiti.
župnik

ponedeljek, 5. 8.,

KAMNJE ob 20.00
za †† Rustja in Rijavec,
Kamnje 55a
VRTOVIN ob 8.00
torek, 6. 8.,
Jezusova
v dober namen, za zdravje,
spremenitev na gori p. n. Vrtovin
sreda, 7. 8.,
SKRILJE ob 20.00
Kajetan Tienski,
za †† starše Novinc,
redovnik
Skrilje 67
četrtek, 8. 8.,
KAMNJE ob 8.00
Dominik,
za †† Cvetko in Dušana
redovnik
Slejka Potoče 2
Marija Snežna
(Nives)

GOJAČE ob 19.00
za †† Marico, Dorico
in Slavico, p. n. Gojače 8
ČRNIČE ob 19.00
po namenu
MALOVŠE ob 19.00
na čast angelom varuhom,
p. n. Malovše 37
RAVNE ob 19.00
za †† Lozar, Kosovel in
Bavcon, p. n. Ravne 23
ni večerne adoracije

petek, 9. 8.,
Edith Stein,
sozavetnica Evrope
sobota, 10. 8.,
Lovrenc,
diakon in mučenec
DEVETNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 11. 8.,
Klara Asiška,
devica

ČRNIČE ob 19.00 Črniče
za vse †† Krkoč, p. n. Črniče
ČRNIČE ob 19.00
za vse †† sestre in brate Podgornik, Črniče 3
ni jutranje maše v Vrtovinu

ČRNČE ob 7.30
za župnijo
MALOVŠE ob 9.00
za † Danila Cigoja, p. n. družine, Malovše 37
KAMNJE ob 10.30
za † Gabrijela Brica in †† starše Rustja, Potoče 52

• Danes ob 17. uri je shod v Logu. Od 16. ure spovedovanje. Tema: Zvestoba učitelju.
• Od četrtka zvečer do nedelje smo na duhovni obnovi za družine v Stržišču. V nedeljo ni
jutranje maše v Vrtovinu.
• V nedeljo je šagra sv. Lovrenca v Malovšah. Lepo vabljeni k sveti maši ob 9. uri. Sveto
mašo v Malovšah in Kamnjah bo daroval Blaž Kernel iz Slavine, ki je bil med nami na
pastoralni praksi.
• Od 21. do 24. avgusta gremo z bodočimi birmanci na skupno bivanje in romanje v
Medžugorje. Ta priprava bo nadomestila običajni duhovni birmanski vikend. Vesel sem te
skupne odločitve že v marcu s starši. Priprava na birmo je tudi skupna odgovornost vseh
župljanov, zato bodo birmanci na vnebovzetje (v Vrtovinu) in v nedeljo, 18. 8., v Črničah
po maši pripravili skromen priboljšek, da se bomo ustavili in lahko darovali prostovoljni
prispevek. Tudi nabirka na to nedeljo bo v obeh župnijah izjemoma namenjena »za žive
kamne«, za delno plačilo stroška prevoza za birmance. Skupaj s starši boste povabljeni
tudi k molitvi zanje. Na spletni strani si lahko ogledate utrinke iz festivala mladih, ki potek
tam te dni.

 Za konec

KLOBUK – Skopuški kmet in žena v mestu kupujeta klobuk zanjo. »Veš, najbolje bi bilo, če kupiš
slamnik. Ko bo prišel iz mode, ga lahko pojejo naše koze.«
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

