
Bogoslužje:  

 Za konec
RED: Mož se hvali pred prijateljem: »Jaz sem že po kratkem času v moj zakon vpeljal  
železen red: točno ob šestih mora biti večerja na mizi.« »Kaj pa, če kdaj zamudiš?« 
»Potem ostanem brez večerje.«

ponedeljek, 4. 7.,
Elizabeta Portugalska,
kraljica

KAMNJE ob 16.00                   
za †† starše Rijavec in Krašna, Potoče 46
v Šempetru: 
za † Rafka Vodeba , Kamnje 33

torek, 5. 7.,
Ciril in Metod,
slovanska apostola

na Ustjah ob 16. uri maša na ob sklepu poti
VRTOVIN ob 20.00 
za † Henrika Čermelja, Vrtovin  13b

sreda, 6. 7.,
Marija Goretti,
devica in mučenka

KAMNJE ob 16.00          
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji, Kamnje 3
BATUJE ob 20.00          
za † Viktorja Pečenka, Batuje 24

četrtek 7. 7.,
Vilibald,
škof

KAMNJE ob 16.00  
za duše v vicah, p. n. Kamnje  ob 20. uri koncert za župniščem

petek, 8. 7.,
Kilijan,
škof in mučenec

KAMNJE ob 16.00
sklep oratorija, po namenu
ČRNIČE ob 20.00    od 19.40   spoved
za †† starše Ušaj in Čotar, p. n. Črniče 78a
v Šempetru: 
na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo za dušno in 
telesno zdravje, p. n. Črniče 69b

sobota, 9. 7.,
Avguštin Zhao Rong 
in drugi kitajski 
mučenci

SELO ob 20.00    nedeljska maša                                
na čast Materi Božji, Selo 33e
v Šempetru:
v čast Svetemu Duhu in Materi Mariji, Gojače 3b

PETNAJSTA
NEDELJA 
MED LETOM,
10 . 7.,
Amalija,
redovnica

BATUJE ob 8.00                   
za župnijo
KAMNJE ob 9.30
za † Dolores Pegan, Potoče 57, 1. obl.
ČRNIČE ob 11.00
za † Ireno Šuligoj, p. n. Gojače 8
v Šempetru:
za †† starše in sestro Cencič, Skrilje 91d

j j p , j
»Potem ostanem brez večerje.«

Žetev je velika

Odlomki Božje 
besede
na naslednjo 
nedeljo:
5 Mz 30,10–14
Kol 1,15–20
Lk 10,25–37

V Rimu sem se pogovarjal z duhovnikom iz Poljske. Pred 
leti so imeli zelo veliko duhovnih poklicev, sedaj pa tudi pri 
njih v nekaterih škofi jah doživljajo strm upad. Podobno je z 
odločitvijo mladih za zavezo za vse življenje v zakonu. Val po-
trošništva in udobja je zajel nekdanjo zelo krščansko Evropo. 
Vera zgolj iz ohranjanja vrednot ne rodi življenja. Opuščanje 
nedeljske evharistije, redne udeležbe v zakramentalnem ži-
vljenju vstalega Jezusa Kristusa z zamikom prinaša s seboj 
tudi sušo poklicev.

Jezus je to vedel. Zato so zelo pomenljive njegove besede 
na današnjo nedeljo: »Žetev je velika, delavcev pa malo.« Pa 
vendar ne gre za pomanjkanje, kot ga doživljamo danes tudi 
v nekaterih drugih poklicih. Jezus ne govori o tem, da je treba 
reševati »fi rmo«, da je ne bo treba zapreti. Obrambna drža 
je v teh časih najslabša izbira. Ne bo rodila sadov. Ne gre za 
reševanje Cerkve. Žetev je velika v drugačnem smislu.

Žetev je velika v tem, da mi kot kristjanu ni vseeno za dru-
ge. Kristjan ne more samo poskrbeti za svoje opravičenje. Ne 
morem reči: Imam vse zakramente, vzgajal sem za prave vre-
dnote. Vse to je nekaj dobrega. Toda nekaj manjka. Manjka 
Življenje. Življenje, iz katerega lahko  živim vero v tem sve-
tu. Kar nekajkrat sem slišal, kako so družine z raznih koncev 
sveta in z različnimi izkušnjami ponavljale: »Ne moremo več 
živeti iz svoje moči. Otrokom le z lastnim prizadevanjem ne 

prenesemo vere.« 
Resnična vera pa 
jim bo dajala moč. 

Tudi ob spre-
membah po naših 
župnijah ne osta-
jajmo samo pri 
»tehničnem« re-
ševanju maš, ve-
rouka, praznikov, 

Potem je 
Gospod 
določil 
še drugih 
dvainse-
demdeset 
in jih poslal 
pred seboj 
po dva in 
dva v vsako 
mesto in 
kraj, kamor 
je sam 
nameraval. 
Rekel jim 
je: »Žetev 
je obilna, 
delavcev 
pa malo. 
Prosíte to-
rej Gospo-
da žetve, 
naj pošlje 
delavce na 
svojo žetev.
(Lk 10,1–2)     

štirinajsta nedelja med letom
3. julija 2022
27/22



vzdrževanja cerkva …  Vse to nam 
bo dano, če bomo postavili pravi vr-
stni red. Najprej je treba skrbeti za 
ogenj v peči. Potem se bo ogrelo vse 
drugo. Še nikoli pa niso radiatorji 
ogrevali peči ali zanetili ognja. 

Božje življenje po naših krajih bo 
gotovo vzniknilo tam, kjer bomo dali 
prostor. »Prosíte torej Gospoda že-
tve, naj pošlje delavce na svojo že-
tev.« Delavci smo vsi, ki nam je mar. 
Poskrbimo torej za ogenj. Vsak lah-
ko prispeva kakšno poleno.

župnik

ORATORIJ
Te dni do petka po-
poldne se bomo 
vsak dan zbirali 
na oratoriju v Ka-
mnjah. Prvi dan s 
seboj prinesite pri-
javnico. Kdor more, 

naj prinese tudi stare časopisne re-
klami, jih bomo rabili.
Velika  hvala mladim voditeljem, ki so 
vodili vso pripravo, in animatorjem, ki 
boste te dni skupaj z otroki.
Število otrok smo morali omejiti na 
60; se opravičujemo vsem, ki se ni-
ste mogli pridružiti. Animatorji bo-
ste živeli lepo skupnost v župnijskem 
domu.
Za otroke vsak dan zbiranje od 7.30, 
začetek ob 8. uri. Sklep vsak dan z 
mašo ob 16. uri. Na pot se opravlja-
mo v torek, sklep v cerkvi na Ustjah.

PROSTOVOLJNI DAROVI
Gospodinje se priporočajo, da po 
svojih močeh darujete zelenja-
vo, sadje, jajca …, tudi kakšno 
pecivo za dopoldanske malice.
Prav zaradi prostovoljnih prispevkov 
v hrani in prostovoljnega dela lahko 
s prispevkom staršem pokrijemo vse 
stroške organizacije oratorija. Hvala 
požrtvovalnim gospodinjam, ki boste 
te dni sodelovale in skrbele za naše 
želodčke.

KONCERT SKUPINE ZVEZDOSLEDI
V četrtek zve-
čer ste lepo 
vabljeni na 
koncert glas-
bene skupine 
ZVEZDOSLEDI. 

Skupina mladih, skupaj so že nekaj 
let, nas bo gotovo dvignila in obogati-
la. Vabljeni udeleženci oratorija z do-
mačimi in drugi. Koncert na travniku 

DANES
ob 18. uri sveta maša na Svetem Pa-
vlu. Ob 17. uri je shod v Logu, spove-
dovanje od 16. ure

ŽUPNIJA BATUJE
Lepo pozdravljamo 
vse župljane Batuj 
in Sela. G. škof Ju-
rij Bizjak je župnijo 
Batuje dal v soupra-
vo s Kamnjami in 
Črničami. Dolgoletni 

župnik g. Ivan Maslo se je do konca 
kljub bolezni trudil z vami. Po odhodu 
v bolnišnico je sedaj v Petrovem domu 
v Šempetru. Vse vas lepo pozdravlja. 
Vesel bo vašega obiska.
Skupna pot treh župnij prinaša nujne 
spremembe. Vzemimo jih kot prilo-
žnost za poglobitev vere in pripadno-
sti. Skušali se bomo povezovati in so-
delovati. Drug drugemu lahko poma-
gamo. Hvala vsem sodelavcem v vseh 
župnijah.
Z župnijskim svetom in sodelavci v 
župniji Batuje se bomo predvidoma 
dobili na srečanju v petek, 15. julija, 
zvečer.

za župnijskim domom v Kamnjah se  
bo začel ob 20. uri.

GOST GABRIEL KAVČIČ
V sredo bo na oratoriju 
med nami gost, mlaj-
ši duhovnik Gabriel 
Kavčič. Doma je iz Go-
vejka in je že bil med 
nami. Pred nekaj tedni 
je v Rimu doktoriral na 

univerzi Gregoriani. Med nami bo za 
dopoldanski program in opoldansko 
molitev – alabanso.

NOVA RAZPOREDITEV 
NEDELJSKEGA BOGOSLUŽJA
Zaradi novih razmer bo v vsa-
ki župniji le ena nedeljska maša. 
Jutranje maše v Kamnjah in me-
sečne v Skriljah in Vrtovinu ne 
bo več. Sedaj se bomo vsi prila-
gajali. Po novem bodo nedeljske 
maše ob 8. uri v Batujah, ob 9.30 
v Kamnjah in ob 11. uri v Črničah. 
Želim, da bi tudi prva maša in za-
dnja dopoldanska ne bili ovira tudi 
za mlade družine. 
V Selu bo ostala večerna nedeljska 
maša ob sobotah, vendar ne bo mo-
gla biti čisto redno, včasih bo zaradi 
drugih obveznosti in odsotnosti od-
padla. Namenjena je vsem, ki ima-

te v nedeljo neod-
ložljive ovire in se 
udeležite nedeljske 
maše na predvečer.
Ura naj ne bo ovi-
ra niti izgovor za 
nedeljsko dolžnost. 
Pojdite tja, kamor 
boste res lahko šli 
kot družina. Po-

membno je, da se ustvarja in ohra-
nja občestvo, da se družine tudi po 
maši ustavite in družite med seboj, 
čeprav iz različnih župnij. Pozani-
mamo se in pomagajmo starejšim, 
ki nimajo prevoza. To je zelo lepa 
gesta, da se pozanimamo, pokli-

čemo in ponudimo prevoz. Starejši pa 
z veseljem sprejmite. Med tednom 
bomo še vedno krožili, tudi po podru-
žnicah. Pomembno pa je, da bo tudi 
med tednom  večja udeležba in bo po-
tem lahko tam tudi bolj pogosto bogo-
služje. Tudi med tednom, ko je treba 
kombinirati obveznosti in čas, je lepo, 
ko greste kdaj tudi v drugo cerkev.

STRŽIŠČE
Danes se začenjajo poletni tedni duhov-
nosti za mlade v Stržišču. Mladi, res vam 
želim, da tvegate ta teden zase. Pogumno 
se odločite in oddajte prijavo. Potem bo 
vse steklo in srečali boste tudi veliko no-
vih prijateljev, zelo lepe skupne večere, 
veliko petja, skupnega prostega časa, 
predvsem pa poglobitve osebne vere.
Družine se še lahko prijavite za družin-
ski vikend v avgustu.

HVALA
za vaše darove; v nedeljo, 19. 6., ste 
na šagri v Črničah darovali 382,38 evra,
v nedeljo, 26. junija ste na šagri na 
Ravnah za okna darovali 386,70 evra. V 
Kamnjah ste v nedeljo, 19. 6., darovali 
275,80 in v nedeljo, 26. 6., 122,70 ter 
še 50 evrov za cerkev in 50 za oratorij.

Pred nami je:
• 3. julija začetek poletnih tednov za mlade 
v Stržišču (od 31. julija skupaj mladi, od 
11. do 14. avgusta skupaj odrasli);

• nedelja, 17. julija, šagra sv. Marjete v Skri-
ljah.


