
Bogoslužje:

 Za konec
DOMIŠLJAVOST – »Ali ste bili že pri kom drugem, preden ste prišli k meni?« vpraša domišljavi zdravnik novega pacienta. 
»Ja, bil sem pri farmacevtu v lekarni ...« »In kakšno neumnost vam je priporočil?« »Rekel mi je, naj grem k vam.«

ponedeljek, 21. 9.,
Matej, evangelist
in apostol

KAMNJE ob 19.00
za †† Gabrijelo in Antona 
Batagelja, Kamnje 10a

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36

torek, 22. 9.,
Mavricij,
mučenec

VRTOVIN ob 19.00
za †† Jožefa in Marijo 
Možina, Vrtovin 17a

ČRNIČE ob 18.00
po namenu

sreda, 23. 9. 
Pij iz Pietrelcine, 
redovnik

KAMNJE ob 19.00
za †† starše in sorodnike 
Batagelj, Kamnje 2a

MALOVŠE ob 18.00
v zahvalo in priprošnjo za 
dar življenja, p. n. Malovše 
38

četrtek, 24. 9.,
Anton Martin 
Slomšek, škof

ČRNIČE ob 19.00
v čast sv. Mihaelu in sv. Vidu za župljane

petek, 25. 9.,
Firmin,
škof

VRTOVIN ob 19.00
devetdnevnica

za birmance in njihove 
družine, p. n. darovalca

ČRNIČE ob 18.00
za † Edvarda in vse  †† 
Brankovič, Črniče 10

sobota, 26. 9.,
Kozma in Damijan, 
mučenca

ČRNIČE ob 19.00  devetdnevnica
za † Marjana Fišerja, p. n. Črniče 24
za birmance in njihove družine
spoved od 17. ure do svete maše (g. Marko Sabotič)

26. NEDELJA
MED LETOM,
27. 9.,
Vincencij Pavelski,
duhovnik

KAMNJE ob 7.00
v čast Materi Božji in sv. Mihaelu, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Darinko Kosovel in vse †† iz družine, Črniče 46
KAMNJE ob 10.30      šagra svetega Mihaela
za †† Antona in Slavko Možina, Potoče 49
SVETI PAVEL ob 17.00
za duhovne poklice
skupna molitev rožnega venca po poti ob 16. uri

Gospodar je delavce najel. Vsi bi lahko ostali brez dela. 
Kako hitro krščansko življenje zdrsne na raven zasluženja. 
Staršem v pripravi na krst vedno znova ponavljam, naj 
otrok ne začnejo vzgajati po vzorcu »Bog te gleda, moraš 
biti priden.« Ali pa »Če boš priden, boš prišel v nebesa.«

Pa še bolj kot za otroke to velja za nas, ki smo odrasli 
kristjani v tej sedanji družbi. Ko nam svet ponudi udobje, 
se v veri začnemo ohlajati vsi, katerih vera ni slonela na 
odnosih.

Delavci v vinogradu. Na začetku so vsi zagledani v gospo-
darja. Srečni, da jih je poklical. Zadovoljni, da bodo zvečer 
imeli zaslužek in dostojanstvo delavca. Potem pa pogled 
zdrsne z gospodarja na zgolj človeško primerjanje. 

Ko nisi več zagledan vanj, te začne motiti mnogo stvari. 
Nemogoče je, da te v skupnosti kristjanov ne bi zmotili 
drugi, ki so taki in taki. Povsem normalno je, da ti neka-
teri gredo na živce, da so nekateri nepravični, neiskreni … 
Vprašanje je, kaj boš s tem naredil, v kaj boš to opažanje 
obrnil. Preizkušnja pokaže, kakšni smo znotraj in na čem 
sloni naša vera v Boga.

Tako je tudi pri teh delav-
cih preizkušnja prinesla na 
dan njihovo resnico. Niso 
bili več zagledani v Gospo-
darja ampak v primerjanje 
in plačilo. Kristus s to priliko 
gotovo ne zagovarja stare-
ga in novega socializma, ki 
bi vse izenačili in podpirali 

Nebeško 
kralje-
stvo je 
podobno 
hišnemu 
gospodar-
ju, ki je 
šel zgodaj 
zjutraj 
najet 
delavce 
za svoj vi-
nograd. Z 
delavci se 
je pogó-
dil za en 
denarij na 
dan in jih 
je poslal v 
svoj vino-
grad. 
(Mt 20,1–2)

Odlomki 
Božje besede 
na naslednjo 
nedeljo:
Sir 27,30–28,7
Rim 14,7–9
Mt 18,21–35

Ko pridnost ni del ljubezni
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S člani obeh žu-
pnijskih pastoral-
nih in gospodar-
skih svetov se bo 
srečal v četrtek 
ob 20. uri v Ka-
mnjah.
Škofova vizitacija 
je vsaka štiri leta. 
Je priložnost za 

stik z župljani, sodelavci in sezna-
nitev z razmerami.

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA
je prostor in čas, 
ki ga damo na vo-
ljo Bogu, da bi pri-
pravil zemljo za 
dar Svetega Duha. 
Skupaj bomo kro-
žili po vaseh, ko bo 
mogoče, bomo zu-

naj. V petek bo v Vrtovinu, v sobo-
to v Črničah.
Vabim tudi druge, da v tem času 
zavestno molite za birmance in 
njihove družine.

SPOVED ZA 
BIRMANCE IN STARŠE
V soboto bo g. Marko Sabotič, žu-
pnik na Planini, v Črničah na voljo 
od 17. ure do svete maše ob 19. 
uri. Za birmance in starše bo da-
roval tudi sveto mašo.
Nekaj možnosti za spoved bo tudi 
še naslednji teden med devet-
dnevnico.

ŠAGRA SVETEGA MIHAELA
God zavetnika župnije Kamnje 
bomo obhajali v nedeljo. Vablje-
ni k sveti maši ob 10.30. Letos bo 

TERČELJEV SHOD
danes s sveto mašo v Logu pri Vi-
pavi ob 17. uri. 

OBISK VIZITATORJA
G. Slavko Rebec, generalni vikar v 
naši škofi ji, nas bo ta teden obiskal 
za vizitacijo. Med nami bo v sre-
do popoldne in v četrtek ves dan. 
Z vami se bo lahko srečal pri sveti 
maši, lahko tudi osebno.
V sklopu priprave na birmo se bo 
srečal z vsako družino birmanca po 
sporedu, kot smo dogovorjeni.

lenuhe. Ni hotel postati voditelj, 
ki bi postavil pravičnejši družbe-
ni red. Resnični krščanski svetniki 
se niso obremenjevali s tistimi, ki 
»so delali samo eno uro.« Njihova 
svetost ni v tem, da so bili pridni, 
temveč da so odkrili ljubezen. Sad 
te ljubezni pa je pridnost in odgo-
vornost. Ne obratno. 

Prilika pove, kako nevarno je ži-
veti obratno. Koliko gorja naredi 
ljubezen, ki jo moraš zaslužiti. In 
koliko odpada o vere v kateri je 
ljubezen treba zaslužiti.

župnik

zaradi razmer sveta 
maša tudi zjutraj in 
še popoldne na Sve-
tem Pavlu. Drugih do-
godkov in druženja, 
žal, ne bo.
Namesto popoldan-

skih litanij vas vabim, da se zdru-
žimo v molitvi rožnega venca za 
svetost duhovnikov in duhovne 
poklice. Začeli bomo ob 16. uri 
pri kapelici v Podgori in molili po 
poti na Svetega Pavla, kjer bo 
maša ob 17, uri.  Če bo slabo vre-

me, odpade.

PEVSKE VAJE
V Kamnjah bodo 
pevske vaje za 
mešani zbor v 
petek ob 20. uri. 
Lepo vabim, da 

se pridružite in tudi na ta način 
služite skupnosti župnije. Pevci 
vas bodo zelo veseli. Kdor iskre-
no poje, dvakrat moli.

VEROUČNA SREČANJA
Hvala staršem, ki poskrbite za 
reden obisk in podporo doma. 
Pohvala vsem, ki ste pogumni in 
v svojem domu uspete vpelja-
ti molitev drug za drugega. Tudi 
če je kratka ali raztresena, tudi 
če je obdana z mnogimi drugimi 
opravki in skrbmi, taka molitev 
prinese v dom veliko več, kot si 
mislimo.

STREŽNIKI
Z vajami za nove strežnike bomo 
začeli v tednu po birmi. Povejte 
svojo željo in se pridružite.

KRST OTROK
V nedeljo bo po maši v 
Kamnjah prejela sveti 
krst Mihaela Kobol, hči 
Dominika in Tjaše iz Vr-
tovina. Družino priporo-
čamo v molitev.

Pred nami je:
• nedelja, 27. 9., šagra sv. Mihaela v 

Kamnjah;
• 23. in 24. 9. vizitacija generalnega 

vikarja in pogovor z družinami bir-
mancev;

• sobota, 3. 10., sveta birma, do-
poldne v Črničah, popoldne v Ka-
mnjah, predvidoma zunaj v Vrto-
vinu.

* * *


