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17. navadna nedelja, 24. julija 2011
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. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno
mreži, ki jo vržejo v morje
in zajame ribe vseh vrst.
Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje,
sedejo in odberejo dobre
v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob
koncu sveta: prišli bodo
angeli in ločili hudobne od
pravičnih. Pahnili
jih bodo v ognjeno peč. Tam bo
jok in škripanje z
zobmi.
(Mt 13,44—50)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 55,1─3
2. berilo Rim 8,35.37─39
evangelij: Mt 14,13─21

Dokler iščeš, si mlad
Dokler iščeš ... Tukaj ni mišljeno iskanje, ki je
beganje, poskusim malo tu, malo tam. Mlad
si, dokler iščeš globlji temelj svojega življenja.
Mlad si, dokler se ne zadovoljiš le z vprašanji,
kaj se dogaja, kaj bomo delali, kaj trenutno
pričakujemo ...
Zaklad je skrit. Tukaj je Jezus zelo jasen. Sam
sem se v mladosti pogosto spraševal, zakaj
Bog ni dal malo več znamenj, da je in da nam
je pripravil pot. A odgovor sem zaslutil prav
v teh Jezusovih prilikah: Zaklad je skrit in
njivo je potrebno ponovno kupiti. Prenekateri
kristjan te parcele ne zmore kupiti, ker bi jo rad
kupil in hkrati zaradi varnosti obdržal staro.
Toda življenje je izgubljanje in dobivanje, je
umiranje in je vstajanje. Hudobec pa ti že od
raja dalje šepeta: »Nikar ne zaupaj preveč,
sezidaj si rajši svojo stavbo na površini, kjer se
vidi in je varno.« Geslo sveta je: Vse do neke
mere. Toda Jezus odločitev za vero primerja s
človekom, ki je prodal vse ... In ko boš izgubil,
kar običajno velja za varno, boš našel več.
Našel boš srečo, ko boš svoje
življenje videl z druge strani. Če
je spodaj zaklad, potem si lahko
srečen celo takrat, ko se zgoraj
marsikaj podira, ko življenje
navidezno odteka, ko stvari s
teboj in s tvojimi ne gredo tako,
kot si si zamislil.
Lastno njivo je treba na novo
kupiti.
župnik
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KAMNJE ob 20.00
za † Nežo Prah,
Kamnje 33

GOJAČE ob 20.00
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p. n. Gojače 8
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petek, 29. 7.,
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Lazarjeva sestra
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sobota, 30. 7.,
Peter Krizolog,
cerkveni učitelj
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ČRNIČE ob 9.00
za †† Ivana in Antonijo Ušaj,
p. n. Črniče 23
za župnijo

31. 7.
18. NAVADNA
NEDELJA
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Obvestila:
• Danes (24. 7.) ob 16. uri bo slovesnost blagoslovitve obnovljene cerkve svete Marjete
nad Dolenjami in posvetitve novega zvona. S Planine do cerkve bo treba pešačiti.
• Starši pohitite s prijavami na oratorij v sosednjem Vipavskem Križu, ki bo letos: za
starejše od 30. julija do 1. avgusta, za mlajše od 2. do 4. avgusta. Informacije in prijave
(čimprej): kristina.vrcon@gmail.com, 031/298-838.
• Prihodnjo nedeljo ob 17. uri gremo v Stržišče na teden duhovnosti. Še kdo od mladih
se lahko pridruži.

Obvestila:
• Danes (24. 7.) ob 16. uri bo slovesnost blagoslovitve obnovljene cerkve svete Marjete
nad Dolenjami in posvetitve novega zvona. S Planine do cerkve bo treba pešačiti.
• Starši pohitite s prijavami na oratorij v sosednjem Vipavskem Križu, ki bo letos: za
starejše od 30. julija do 1. avgusta, za mlajše od 2. do 4. avgusta. Informacije in prijave
(čimprej): kristina.vrcon@gmail.com, 031/298-838.
• Prihodnjo nedeljo ob 17. uri gremo v Stržišče na teden duhovnosti. Še kdo od mladih
se lahko pridruži.

KRIŠTOFOVA NEDELJA: MIVA Slovenija se vam v imenu vseh misijonarjev zahvaljuje za vašo naklonjenost in dobroto, s katero ste v lanskem letu pomagali kupiti
za misijone 14 prevoznih sredstev. Bog naj vam na priprošnjo svetega Krištofa
stoterno povrne!
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VELIKODUŠNOST – Mož se je vrnil iz službe in našel ženo v kuhinji pri pomivanju posode. »Toda, draga, na
rojstni dan ti pa res ni treba pomivati posode! Pusti jo do jutri!«
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