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16. navadna nedelja, 17. julija 2011
»Nebeško
kraljestvo
je podobno
človeku, ki
je posejal dobro seme
na svoji njivi. Medtem ko
so ljudje spali, je prišel
njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in
odšel. 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.
Ob času žetve pa porečem
žanjcem: ›Zberite najprej
ljuljko in jo povežite
v snope, da jo
sežgemo, pšenico pa spravite v
mojo žitnico.‹«
(Mt 13,24—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

Kaj me zaposluje
Srečaš človeka, ki se kar naprej ukvarja
s slabim okoli sebe, nenehno je zakopan v
bojnih jarkih proti nekemu sovražniku. Če
je v srcu mir, potem človek opazi predvsem
pšenico. Če je v srcu mir, se mu ni treba
nenehno ukvarjati z ljuljko. Tudi Jezus je imel
okoli sebe skupine ljudi, ki so pričakovale, da
bo Božji Sin kar takoj in dokončno opravil z
zlom in krivičnostjo. Niso pa se našli v odnosu
z njim samim.
Zato je ta posevek kar v človekovem srcu. Tu
se bije boj med dobrim in zlim. Tu se rojevajo
velike lepote in umetnine, tu se začenjajo tudi
sovraštva in vojne.
Srečaš ljudi, ki so najprej v sebi sprejeli, da
ljuljka je. Zato jo povsem drugače sprejemajo
tudi v drugih ljudeh. To so ljudje, ki so našli
notranjo svobodo. Resnično oblast ima tisti,
ki se mu ni treba posluževati slabosti, da bi
dokazoval svojo dobroto. Notranjo moč ima,
kdor se veseli rasti pšenice.
Tako razumemo, zakaj Bog čaka ...
On se veseli rasti pšenice. Obstaja pa
tudi resnično, sicer ustvarjeno bitje,
satan, ki se nenehno ukvarja s tem,
kako bi sredi dobrega zasejal ljuljko. Le
zato, da bi se ljudje čim bolj ukvarjali
s slabim in se ne bi osredotočali na
pšenico. Ko boš res našel bližino z
Bogom, boš našel mir. Ljuljka te ne
bo več hromila, ampak ti bo celo
dajala nov polet.
župnik
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Nameni svetih maš:
ponedeljek, 18. 7.,

Nameni svetih maš:
GOJAČE ob 20.00
za † Janka Peršiča,
p. n. Gojače 5

ponedeljek, 18. 7.,

ČRNIČE ob 20.00
za † Anastazijo Batič,
30. dan

torek, 19. 7.,
Justa,
mučenka

MALOVŠE ob 20.00
v zahvalo in priprošnjo,
p. n. Malovše 38

sreda, 20. 7.,
Marjeta Antiohijska,
mučenka

v Kopru za † Stanislava Črmelja,
Kamnje 36

ČRNIČE
če bo zvonilo, ob 20.00
po namenu

četrtek, 21. 7.,

petek, 22. 7.,
Marija Magdalena,
svetopisemska žena
sobota, 23. 7.,
Brigita Švedska,
redovnica

ni svete maše

RAVNE ob 20.00
za vse ††
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.
ČRNIČE ob 20.00
za vse ††
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

24. 7.
17. NAVADNA
NEDELJA
Krištofova
Krištof,
mučenec

KAMNJE ob 7.45
za † Marijo Boltar,
Vrtovin 120, 30. dan
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožefa in Marijo Rustja,
Skrilje 29

ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Kosovel,
p. n. Črniče 79
za župnijo

Miroslav,
škof

torek, 19. 7.,
Justa,
mučenka
sreda, 20. 7.,
Marjeta Antiohijska,
mučenka
četrtek, 21. 7.,
Lovrenc,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 20.00
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38
VRTOVIN ob 8.00
za † Stanislava Šateja,
Vrtovin 68
SKRILJE ob 8.00
za †† Franca Kravosa
Skrilje 77

SKRILJE ob 20.00
za † Jožefa Rustja,
Skrilje 72
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Obvestila:

Obvestila:

• Od torka do sobote sodelujem na programu za mlade, prepih – kamp z misijonom
v Kopru. V primeru potrebe sem dosegljiv na mobilnem telefonu.
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v Kopru. V primeru potrebe sem dosegljiv na mobilnem telefonu.

• Krištofova nedelja, 24. julija. V nedeljo po mašah bo blagoslov
vozil. Kot običajno boste v poseben nabiralnik lahko oddali dar za
srečno prevožene kilometre za sklad MIVA, ki pomaga misijonarjem pri nabavi terenskih vozil in traktorjev.
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• Še vedno vabljeni mladi, srednješolci in študentje na skupno druženje in teden
duhovnosti v Stržišču od nedelje, 31. julija, do 7. avgusta.

• Še vedno vabljeni mladi, srednješolci in študentje na skupno druženje in teden
duhovnosti v Stržišču od nedelje, 31. julija, do 7. avgusta.

• Ker je »Triglav« zaradi vremena odpadel, računajte na naslednjo možnost, 12.–13. avgusta.
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 Za konec

 Za konec

SMRTNA NEVARNOST - Žena sprašuje zdravnika: »Z možem sva šla nabirat gobe: on je pokusil zeleno
mušnico in jo takoj izpljunil, jaz pa sem dobila klopa. Kdo je sedaj v največji smrtni nevarnosti?« - Zdravnik:
»Vsekakor klop.«
p
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