Nameni svetih maš:
ponedeljek, 23. 9.,
Pij iz Pietrelcine,
redovnik

KAMNJE ob 19.00
za †† Pettirosso,
Kamnje 3a

GOJAČE ob 19.00
za †† Slejko - Pegan,
p. n. Gojače 37

torek, 24. 9.
Anton Martin
Slomšek, škof

VRTOVIN ob 19.00
za †† Antona in Rastislavo
Feuče, Vrtovin 52

ČRNIČE ob 19.00
za †† Lojk,
p. n. Črniče 25

sreda, 25. 9,
Sergij Radoneški,
menih

SKRILJE ob 19.00
za †† Katarino im Maksa
Kravosa, Skrilje 77

MALOVŠE ob 19.00
za †† starše in tete,
p. n. Malovše 35

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

KAMNJE ob 19.00
za †† Albina in Martina
Vodopivca, Kamnje 57

ČRNIČE ob 19.00
za † Zorko Brankovič,
p. n. Črniče 24

petek, 27. 9.,
Vincencij Pavelski,
duhovnik

VRTOVIN ob 19.00
za vse †† Nevreden,
Vrtovin 120

RAVNE ob 19.00
po namenu

sobota, 28. 9.,
Venčeslav,
mučenec

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Saksida
Skrilje 43a, 30. dan

ČRNIČE ob 19.00
za † Avguština Pikca
ter v zahvalo in priprošnjo,
p. n. darovalca

29. 9.

KAMNJE ob 7.45
za †† Amalijo Lozar in
Heleno Trobec, Vrtovin 121

26. NEDELJA
MED LETOM

Mihael, Gabrijel,
Rafael, nadangeli

KAMNJE ob 10.30
v čast nadangelu Mihaelu

ČRNIČE ob 9.00
za † Marjana Fišerja
p. n. Črniče 24
za župnijo

ŠAGRA SVETEGA MIHAELA

Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju,
bodi nam v pomoč zoper zlobnost
in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog,
ponižno zato prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske,
satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo pomočjo v pekel pahni.
Amen.
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Bogat in pravičen po Božji meri
»Kdaj bo pretekel mlaj, da bomo
prodajali žito, in
sobota, da bomo
odprli žitnice; da
bomo zmanjšali mero, povečali
uteži in podtaknili
varljivo tehtnico;
da bomo za denar
kupili siromake, za
par čevljev ubožca, za zrnje prodali
tudi presevek?«
GOSPOD prisega pri
Jakobovem ponosu:
Nikoli ne bom pozabil vseh njihovih
del.«
(Am 8,5–7)
Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest
tudi v velikem,
kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen
tudi v velikem.
(Lk 16,10)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Am 6,1a.4–7
2. berilo: 1 Tim 6,11–16
evangelij: Lk 16,19–31

Današnji časi so podobni času, v katerem piše prerok Amos. Kaj je lažjega kot oropati reveža in brezdomca v sodobni, visoko intelektualni, socialni družbi! V katere države je laže posegati in jih ponižati v
kolonije, vse to seveda zavito v celofan naprednosti
današnjega časa? Ljudje ostajajo brez dela in zaslužka zaradi tistih, katerim je bil zaupan vodilni položaj,
a so ga zlorabili in kot srake napolnili svoja gnezda z
vsem, kar se sveti, za sabo pa pustili opustošenje. Je
bilo res tega treba?
V današnjem času, ko je mogoče vse nadzirati in
je v resnici vse pod nadzorom, divjajo vojne, vódene prav od tam, kjer največ govoričijo o miru. Mir
se »vzpostavlja z vojno« je protisloven izgovor, ki ne
prepriča nikogar, saj je vsaka vojna hudobija.
Namera, ki se skriva v pohlepu in kraji tuje lastnine,
je obogateti z orožjem in zdravili. Je to Božji svet? Ali
je uničeno vse, kar je božjega v njem? Prodaja plev za
zrnje je tako očitna kot še
nikdar. Danes, ko mislimo, da vemo in znamo ter
smo obveščeni o vsem,
ugotovimo, da ne vemo
skoraj nič. Večkrat slišimo
in govorimo o tem, o čemer nas obveščajo mediji
– pa je to edina resnica?
Ko smo po večini dobro
izobraženi, nam zmanjka
zdrave, kmečke pameti, v
kateri se skriva modrost.

Tukaj pa se vse začne krhati, odnosi, vera, narodna zavest. Anton
Martin Slomšek, ki bo v torek godoval, je zapisal znamenito vodilo:
»Sveta vera bodi vam luč, materni
jezik pa ključ do zveličavne narodove omike.« Naj se nas njegove besede dotaknejo in nas hranijo, zlasti
danes, ko se krha in podira najpomembnejše.
Verjamem, da je v vas ta zavest
še močna, pristna in vam želim,
da se ne bi vdali, da ne bi podlegli globalizaciji, ampak ostali Slovenci. Verjamem tudi, da se kljub
bombardiranju z lažmi in prevarami
naša vera utrjuje. Verjamem, da
še znamo presojati v duhu božje
resnice, ki je edina pravična tehtnica, da odtehtamo dobre mere svojim bližnjim, kajti: »S takšno mero,
kakor merite, s takšno se vam bo
odmerilo.« Naj se to kaže na vseh
področjih, začne se pa v iskrenosti
in ljubezni do sebe samega. To pa
lahko pokažemo tudi prijateljem, ki
se jih ne da kupiti z denarjem.
Bogastvo se ne skriva v denarju. Jezus je bil bogat, pa je postal
ubog, če gledamo skozi naša očala, da bi mi obogateli po njegovem
uboštvu, ki je bogastvo, po njegovih merilih. Bog je tako zelo bogat,
da nas obogati s srečo, blaginjo in
svetostjo. Ali človek res potrebuje presežnost v denarju, s katerim
ne odplača smrti? Človek potrebuje
presežnost v duši, ki jo Bog dvigne
iz bede, bolezni, trpljenja, revščine,
iz žalosti in tudi iz smrti.
bogoslovec Andrej

Obvestila:
SREČANJE ZA STARŠE
V tem tednu se potrudi-te in pridite na srečanje starši veroučencev prvega in drugega razreda: v
Kamnjah v torek, v Črničah v sredo,
obakrat ob 20. uri. Končali bomo do
21. ure. Imate dve možnosti, lahko pridete v eno ali drugo župnijo – srečanji
bosta enaki.
MAVRIČNA SKUPINA
ima srečanje v Kamnjah v ponedeljek
ob 17. uri.
GRADBENI ODBOR ZA SVETI PAVEL
Dobimo se v ponedeljek ob 20. uri v
Kamnjah, da kratko pregledamo narejeno in predstavimo zastavljeno delo.
Hvala vsem, ki kakorkoli pomagate pri
organizaciji in delu!
MLADI, SREČANJE Z GOSTOM
V petek ste se lepo odzvali. Ta petek
spet vabljeni ob 20. uri v Kamnje.
Med nami bo Pavel Kodelja.
Povej naprej.
BIRMANCI
v petek, 27. 9., bo prvo srečanje birmanske skupine v Črničah ob 18. uri.
STREŽNIKI
Novi strežniki in tisti, ki se še želite pridružiti, spet se dobimo v četrtek ob 18.
uri v cerkvi v Črničah na polurnih vajah.
ŠAGRA SVETEGA MIHAELA
V KAMNJAH
Župnijski praznik
bomo obhajali s
slovesno mašo ob
10.30. Priporočili se
bomo zavetniku in
ga prosili za varstvo in moč v boju z
zlom.

Vabljeni na krajevno praznovanje.
V soboto od 16. ure bo otroški živžav
pri šoli.
V nedeljo ste od 15. ure naprej vabljeni k tradicionalnemu praznovanju
šagre pri šoli in na igrišču.
Naj nas naši nebeški zavetniki varujejo in povezujejo.
ROMANJE V MEDŽUGORJE
Romarje vabim, da se duhovno pripravite s preprosto devetdnevnico, ki se
začne v torek, na Slomškov god. Besedilo bo na voljo na spletni strani.
V soboto se dobimo romarji ob 19.
uri v dvorani v Kamnjah na kratkem
neobveznem srečanju ob filmu, predstavitvi in molitvi ter izmenjavi informacij. Pridete lahko tudi drugi.
MAGNIFICAT
Na voljo je nekaj izvodov nove mednarodne revije Magnificat po 1€.
Lahko postanete naročniki.
ŠOLA ZA ZAKON Najina pot
je namenjena bodočim zakonskim parom, ki se želijo temeljito pripraviti
na zakon.
Srečanja so vsako prvo soboto v mesecu ob 20. uri v župnišču v Šempetru
pri Gorici.
Začnemo 5. oktobra. Pridita, poglejta
in ostanita.
Prijave in informacije:
041 382 758, 040 207 509.
POPOLDNE V KAMNJAH
Program bomo pričeli izvajati v ponedeljek, 14. oktobra. Ta dan ob 16.
uri pripravljam prvo srečanje za prostovoljce, ob 17. uri pa za starše in
otroke, ki bi v programu sodelovali. V
veroučnem letu se bomo torej srečevali ob ponedeljkih od 16. do 18. ure.
Nekateri starši ste o tem že obveščeni,
tudi drugi lahko sporočite željo po sodelovanju (041 762 029).
voditeljica Tatjana Rupnik

SREČANJE DRUŽIN
VIPAVSKE DEKANIJE
V soboto, 28. septembra, v Batujah
P r o g r a m:
• Ob 14. uri sveta maša v župnijski
cerkvi sv. Ane v Batujah;
• delavnice za otroke;
• ob 15. uri predavanje in pogovor
• s. Mateja Kraševec: Družina v
Cerkvi in družbi;
• ob 16. uri skupni obed, druženje
in srečelov,
• vmes v pesmi in besedi
TALENTI IZ NAŠIH ŽUPNIJ.
Vabljeni: od najmlajših do najstarejših in vsi vmes.
Organizator srečanja: Dekanijski
pastoralni svet in
Karitas vipavske
dekanije

MOLITEV K NADANGELU MIHAELU
Vabim vas, da poživimo vero in povezanost z našimi angeli varuhi. Žal je
pogovor z angelom pogosto ostal preveč na otroški ravni.
Med nami in Bogom obstaja zelo bogat svet osebnih duhovnih bitij. Bog jih
pošilja, da nas navežejo v živ odnos z
Bogom.
Posebna vloga nadangela Mihaela je
poznana od samih začetkov evangelizacije Evrope, še posebej v prelomnih
časih njene zgodovine.
Vabim vas k pogosti molitvi k nadangelu Mihaelu. Prikrito in očitno delovanje
Satana in vseh temnih sil danes zaznavamo na več področjih. Preprosto in
kratko molitev je papež Leon XIII. zapustil Cerkvi 13. oktobra 1884, točno
33 let pred sončnim čudežem v Fatimi.

