Bogoslužje:
ponedeljek, 19. 9.,
Teodor Angleški,
škof
torek, 20. 9.,
Andrej Kim in drugi
korejski mučenci

BATUJE ob 19.00
za † Nejca, Batuje 2a
v Šempetru:
za † Viktorja Pečenka, Batuje 24
VRTOVIN ob 19.00
za † Darinko Pergar, Vrtovin 71d
po maši molitvena skupina
SELO ob 19.00 (Bogdan Saksida)
za † Ivana Maitija, p. n. Bavčar, Selo 30

sreda, 21. 9.,
Matej (Matevž),
apostol

SKRILJE ob 19.00
za †† Vrčon in Vidmar, Skrilje 64
v Črničah od 19.00 molitvena skupina

četrtek 22. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za † Franca Vodopivca, Kamnje 2

Mavricij,
mučenec
petek, 23. 9.,
Pij iz Pietrelcine;
redovnik
sobota, 24. 9.,
Anton Martin
Slomšek, škof

ČRNIČE ob 19.00 od 18.30 možnost za spoved ali pogovor
za † Loredano Jeklin, Črniče, p. n. darovalca

ŠESTINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
Slomškova,
25. 9.,
Sergij Radoneški,
menih

ČRNIČE ob 16.00
poročna sveta maša (Aleš in Kristina)
SELO ob 19.00
za † Marjana Krkoča, Selo 6a
v Šempetru:
za † Nejca, Batuje 2a
BATUJE ob 8.00 (br. kapucin)
za župnijo
KAMNJE ob 9.30
za † Viktorja Nusdorferja, Vrtovin 26a
ČRNIČE ob 11.00
za †† starše, sestro in brate Česnik, p. n. Črniče 67a
SVETI PAVEL ob 16.00
za † Martino Čermelj, Vrtovin 21b
v Šempetru:
za † župnika Ivana Masla, p. n. darovalca

 Za

ko nec

TATOVI – »Gospod policist, na vlaku so mi ukradli denarnico.«
»Kakšna je pa bila?« »Plavolaska z modrimi očmi.«

petindvajseta nedelja med letom
18. septembra 2022
38/22

Prava krščanska zvitost

Kdor je v
najmanjšem zvest,
je zvest
tudi v velikem, kdor
pa je v najmanjšem
krivičen,
je krivičen tudi v
velikem.
Če torej
niste bili
zvesti pri
ravnanju s
krivičnim
mámonom,
kdo vam
bo zaupal
resnično
dobrino?
Lk 16,10–11

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo:
1. berilo:
Am 6,1.4–7
2. berilo:
1 Tim 6,11–16
evangelij:
Lk 16,19–31

Jezus nas danes privede do premišljevanja o dveh nasprotnih življenjskih slogih: posvetnem ter evangeljskem. Posvetni
duh ni Jezusov duh. Jezus to stori tako, da pove priliko o
nezvestem in pokvarjenem oskrbniku, ki pa ga kljub njegovi
nepoštenosti pohvali (Lk 16,1-13).
Takoj je treba razjasniti, da ta oskrbnik ni predstavljen kot
zgled, ki naj bi mu sledili, ampak kot zgled preudarnosti. Človek je obtožen slabega upravljanja s posli svojega gospodarja.
Preden pa je odstavljen, poskuša zvito pridobiti naklonjenost
dolžnikov, tako da jim oprosti del dolga in si zagotovi prihodnost. Ko Jezus komentira to vedenje, pripomni: »Sinovi tega
sveta so do svojega rodu preudarnejši kakor sinovi luči.«
Na takšno posvetno zvitost smo poklicani odgovoriti s krščansko zvitostjo, ki je dar Svetega Duha. Gre za oddaljitev
od duha in vrednot sveta, ki so zelo všeč hudiču, da bi živeli v
skladu z evangelijem. Kako se izraža posvetnost? Izraža se z
držami pokvarjenosti, prevare, nadvladovanja in predstavlja
najbolj zgrešeno pot, pot greha. Ta je
kakor veriga, njeni členi so povezani
drug z drugim, četudi je na splošno po
tej poti udobneje hoditi. Duh evangelijja pa, nasprotno, zahteva resen in obvezujoč, a radosten, vesel življenjski
slog, v katerem so vtisnjeni poštenost,
spodobnost, spoštovanje do drugih in
njihovega dostojanstva, čut za dolžnost: »To je krščanska zvitost!«
Pot življenja s seboj nujno prinese
odločitev med dvema potema: med
poštenostjo in nepoštenostjo, med
zvestobo in nezvestobo, med sebičnostjo in altruizmom, med dobrim in

zlim. Ne moreš nihati med eno in
drugo, kajti gibljeta se v drugačnih
in nasprotnih logikah. Prerok Elija je
izraelskemu ljudstvu, ki je hodilo po
teh dveh poteh, rekel, da »šepajo z
obema nogama« (glej 1 Kr 18,21).
Pomembno se je odločiti za smer, in
potem, ko izberemo pravo, hoditi z
zagonom in odločnostjo, se izročati Gospodovi milosti in podpori njegovega Duha. Sklep evangeljskega
odlomka je močan in kategoričen:
»Noben služabnik ne more služiti
dvema gospodarjema; ali bo prvega
sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo
prvega držal in drugega zaničeval.«
S tem nas Jezus danes spodbuja,
da bi jasno izbrali med Njim in posvetnim duhom, med logiko pokvarjenosti, nadvladovanja in pohlepa
ter logiko poštenosti, blagosti in
medsebojne pomoči. Nekateri se ob
pokvarjenosti vedejo kakor ob mamilu: mislijo, da ga bodo lahko uporabljali in nato opustili, kadar bodo
hoteli. Začnejo z majhnim: napitnina tu, podkupnina tam. Tako izgubijo lastno svobodo. Tudi pokvarjenost
povzroči zasvojenost in vodi v revščino, izkoriščanje in trpljenje. Koliko žrtev zaradi te razširjene pokvarjenosti je danes v svetu! Kadar pa
si prizadevamo slediti evangeljski
logiki integritete, jasnine v namenih in vedenju, bratstva, postanemo
obrtniki pravičnosti in odpremo obzorja upanja ter miru za človeštvo. V
zastonjskosti in podarjanju nas samih bratom služimo pravemu gospodarju: Bogu.«
Papež Frančišek, 18. 9. 2016

MMLADINSKO SREČANJE
V petek ob 20. uri
začnemo z mladinskimi srečanji. Mladi,
sami se povežite in
povabite med seboj.
Prvič se dobimo kar
v Kamnjah v kuhinji
(naročimo pice, ko vidimo, koliko nas
bo). Pozneje se bomo dobivali kdaj
tudi drugje. Letos se vas je res veliko
število odločilo za srečanje v Stični,
zalivajmo drug drugemu posejana semena.
Pripravili bomo tudi vse potrebno za
dekanijsko srečanje, ki bo v Kamnjah
v petek, 7. oktobra, ko bo našo dekanijo obiskal križ Svetovnega dneva
mladih. Molitev ob 4-metrskem križu
bo v Kamnjah ob 20. uri. Z mladimi
se bomo tej molitvi pridružili.
KATEHEZE ZA MLADE 18+
V soboto, 8. 10., ob
20. uri bo v cerkvi v
Šturjah prva izmed
katehez »Vstani in
hodi«. Anja Kastelic
bo enkrat mesečno
vodila kateheze, ki
v srcih mladih pomagajo prebuditi pravo ljubezen in
življenje. Katehezam se je v prejšnjih
letih v Ljubljani pridružilo veliko mladih, zato tokrat to možnost ponujamo
v naši bližini. Odziv mladih drugje je
bil izreden. Zelo vam privoščim, izkoristite priložnost
VEROUK
Skupine so stekle po urniku. Velika
hvala katehistinjam in staršem, ki sodelujete. Molimo drug za drugega, da
bo odprto razpoloženje in da se boste
družine redno hranile z obiskom bogoslužja.

V NEDELJO NA SVETEGA PAVLA
V nedeljo bo maša tudi na Svetem
Pavlu ob 16. uri. Vabljene družine z
otroki, da poromamo skupaj peš in
se priporočimo za šolsko leto, vabljeni zraven tudi drugi. Dobimo se
pri lovski koči v Gojačah ob 14. uri.
Po maši druženje in priboljški iz popotne torbe.

tev, da ste vpisani. Če je ne, sporočite
še enkrat.

SREČANJE MOŽ
Vseslovensko srečanje mož, očetov,
sinov bo prihodnjo soboto, 24. septembra, od 9. do 19. ure v Zavodu A.
Martina Slomška, Vrbanska c. 30, Maribor. TEMA SREČANJA bo: JAZ IN ONA;
Moškega in žensko je ustvaril (1 Mz …).
SREČANJE ŽGS
Kot možje bi namreč radi utrdili temeV ponedeljek 19.45 se dobimo z lje našega odnosa z drugim spolom v
gospodarskim svetom župnije Ba- današnjem času, da bi se znali bolje
tuje v župnijskem domu v Batujah. izogibati konfliktom.
Z ostalima gospodarskima svetoma
se bomo dobili posebej.
PRIPRAVA NA ZAKON
Bo v jesenskem terminu dva vikenda ob
POROKA
večerih: od 14. do 16. in od 21. do 23.
V soboto ob 16. uri bosta oktobra. Pari, pogum!
v Črničah sklenila zakonsko
zvezo Aleš Kavčič in Kristi- MAŠNI NAMENI
na Griparič. Vabljeni k bogoslužju in Mašne intencije so od 1. septembra po
priporočamo ju v molitev.
sklepu škofov po 23 evrov. Še vedno
je kar dolga čakalna vrsta, prosim za
KNJIŽICA
potrpežljivost. Za maše v Šempetru
Batujskemu župniku Ivanu Maslu lahko sprejmem za naslednji mesec,
v slovo. Zbral in uredil Pavel Peter tam lahko tudi na datum.
Bratina. V njej je zbrano več zapisov
in precej fotografij. Hvala avtorju za HVALA
požrtvovalno urejanje in pripravo za vaše darove. V nedeljo ste za župniza tisk. Knjižica je na voljo v cer- jo darovali v Kamnjah 253,40, v Črnikvi, prostovoljen dar (2 evra) lahko čah 172,16, v Batujah skupaj 248,69
dodate kar k nedeljski župnijski na- evrov.
birki.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
k Magdaleni Gornik na Goro pri Sodražici, v Novo Štifto, Ribnico in Kočevsko Reko bo v soboto, 8. oktobra.
Cena bo med 25 in 30 evrov skupaj s kosilom. Lahko se že prijavite.
Lahko
tudi
po sms ali
e-pošti, vendar morate
nujno dobiti
nazaj potrdi-

Pred nami je:
• nedelja, 2. 10., šagra sv. Mihaela v
Kamnjah;
• petek, 7. 10., molitev in srečanje mladih
ob potujočem križu SDM v Kamnjah;
• sobota, 8. 10., župnijsko romanje k
Magdaleni Gornik in v Novo Štifto ter
Kočevsko Reko;
• sobota, 22. 10., predvideno (peš)romanje
na Sveto Goro.

