Nameni svetih maš:
ponedeljek, 22. 9., KAMNJE ob 19.00
Mavricij,
za †† Rustja,
mučenec
Potoče 52
torek, 23. 9.,

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefo Podgornik,
Vrtovin 16a

ČRNIČE ob 19.00
za † Edvarda
in †† Brankovič, p. n. Črniče 78a

sreda, 24. 9.,

SKRILJE ob 19.00
za † Hermana Čavdka,
Skrilje 37

MALOVŠE ob 19.00
za žive in †† Cigoj
in Rojko, Malovše 38

Pij iz Pietrelcine,
redovnik

Anton Martin
Slomšek,
škof

četrtek, 25. 9.,
Firmin,
škof, mučenec

KAMNJE ob 8.00
v čast Svetemu Duhu,
p. n. Kamnje

ČRNIČE ob 19.00
za † Leopolda Remca,
30. dan

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

VRTOVIN ob 19.00
za †† Brecelj in Bratina,
Vrtovin 55

RAVNE ob 19.00
za † Vojka Vidmarja,
30. dan

sobota, 27. 9.,
Vincencij Pavelski,
duhovnik

SKRILJE ob 8.00
za † Emila Bratina,
Skrilje 27

ČRNIČE ob 19.00
za † Darinko Kosovel,
p. n. Črniče 46

28. 9.

KAMNJE ob 7.00
za † Ljudmilo
in †† Lozar, Vrtovin 114b

26. NEDELJA
MED LETOM,
Venčeslav,
mučenec

KAMNJE ob 10.30
v zahvalo, Skrilje
šagra svetega Mihaela

25. nedelja med letom

GOJAČE ob 19.00
za †† Slejko,
p. n. Gojače 38

ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36
za župnijo

Pred nami je:
• od petka, 3., do nedelje, 5. 10., skupni vikend za lanske birmance;
• sobota, 11. 10., župnijsko romanje v Oglej in na Barbano;
• ponedeljek, 13. 10., začetek programa Karitas »popoldne v Kamnjah«.
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In
ko je
šel
ven
okrog enajste ure,
je našel druge, ki
so tam postajali, in
jim je rekel: »Zakaj
postajate tukaj ves
dan brez dela?«
»Ker nas nihče
ni najel,« so mu
dejali. Tedaj jim je
rekel: »Pojdite tudi
vi v vinograd!« Pod
noč pa je gospodar
vinograda rekel
svojemu oskrbniku:
»Pokliči delavce in
jim plačaj. Začni pri zadnjih in
končaj pri prvih.«
Pristopili so torej
tisti, ki so prišli
okrog enajste ure,
in dobili vsak po en
denarij. Ko so prišli
prvi, so mislili, da
bodo dobili več,
vendar so tudi oni
dobili vsak po en
denarij. In ko so to
prejeli, so godrnjali nad hišnim
gospodarjem ...
(Mt 20,6–11)

 Za konec
LESTEV – Policista merita lestev: prvi jo drži, drugi zleze nanjo in meri. Mimoidoči pripomni: »Sta pa res čudna. Lestev
bi položila na tla in izmerila, koliko je dolga.« »Nič nisva čudna! Naju ne zanima, koliko je dolga, ampak koliko je visoka.«

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: Ezk 18,25–28
2. berilo: Flp 2,1–11
evangelij: Mt 21,28–32

En sam denarij
Štirje može so šli skozi gozd. Prišli so do visokega zidu.
Pristavili so lestev, da bi videli, kaj je na drugi strani. Ko
je prvi prišel na vrh, je zavpil od navdušenja in skočil na
drugo stran. Drugi in tretji sta naredila enako. Ko je prišel
na vrh zidu četrti, se je zasmejal od veselja. Videl je čudovito pokrajino, bujne vrtove, potoke z ribami, vsakovrstne
živali ... Tudi on je podobno kot drugi nameraval skočiti z
zidu. Toda pomislil je na svojo družino, prijatelje, sosede.
Šel je nazaj, da bi z njimi delil veselo novico.
Priti v nebesa marsikje žal še vedno razumemo le »po
katekizemsko«, zgolj šolsko. Prvo klasično vprašanje za
birmo je: Čemu smo na svetu? In odgovor, ki smo se ga
naučili na pamet, je: Na svetu smo zato, da bi živeli po
Božji volji in se zveličali. Vse to drži. Vendar smo sčasoma
to začeli razumevati kot posamezniki. Vse do raznih zgodb
o sv. Petru, ki spušča skozi nebeška vrata posameznike po
plačilo. Nebesa so sčasoma postala nekaj teoretičnega in
zato za našo misel nekaj povsem oddaljenega.
Kristus pa s priliko zelo jasno pove, da ne gre za takšno
plačilo. Zemeljska pravičnost je jasna: delavec je vreden
svojega plačila. Jezus sam se je nanjo skliceval. Nebeška
pravičnost pa ni več zgolj človeška. Kako neumno je torej
pričakovati, da bom v nebesih prejel »plačilo«. Le čemu
mi bo tam koristilo? Plačilo
je le zemeljska podoba za
nekaj povsem drugega.
To je razumel tisti »četrti«,
ki je šel nazaj in veselo novico
delil z drugimi. To razume hišni gospodar, ki je šel rajši še proti večeru med ljudi, kakor da bi ga skrbel
ugled. To je razumel sv. Pavel, ki
ga je tudi vleklo, da bi se kar rešil
telesa in skočil čez. Toda naša ne-

besa so in bodo, da ostanemo v telesu
in to v Kristusovem telesu. Dokončno
plačilo je torej lahko le »en sam denarij«, eno samo Kristusovo telo. Plačilo
je edino ljubezen, utelešena ljubezen!
Nobenih drugih nebes ni in nobenega
drugega plačila ne bo. En sam denarij!
Mnogo otrok živi, da bi ugajali očetu ali materi. To je njihovo količinsko
plačilo. Lahko se vse življenje nezavedno trudiš, da bi izpolnil pričakovanja
staršev. In to preslikamo na Boga in na
nebesa. Kaj vse lahko delamo, da bi si
pridobili ali celo kupili ljubezen. In potem nas motijo tisti, ki so prišli in delali
samo eno uro. Godrnjač je vedno tisti,
ki je »podhranjen«, tisti, ki še ni izkusil
odpuščanja in zastonjske ljubezni. Tak
človek je še vedno prisesan na materine prsi, tudi če ima že 60 let. Še vedno
živi od mleka, živi od količine in tudi na
nebesa še vedno gleda količinsko.
Papež Frančišek nam kliče, da zapustimo maternico, otroško varno in udobno
Cerkev in gremo s hišnim gospodarjem
ven iskat ljudi. Podrimo vendar visoke
zidove, človeške predstave. Odvrzimo
od sebe takšne in drugačne lestve, po
katerih bi sami preplezali nebesa.
župnik

SREČANJE ZA BRALCE
Vsi bralci lepo vabljeni v sredo ob 20.
uri v župnišče v Kamnjah. Skupaj bomo
dobro uro. Imeli bomo vaje in dobili nekaj konkretnih napotkov. Lahko boste dali
predloge za razpored
in drugo. Povabite še
koga! Z branjem tudi
povezujete župnijsko
skupnost.
Še posebej vabljeni lanski birmanci, starši …

V oktobru se bomo dobili tudi v Črničah.
MLADINSKO SREČANJE
V petek bo mladinsko srečanje ob 20.
uri. Tokrat bo skupni filmski večer. Povabi prijatelja, sošolca.
ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine bo v
petek ob 20. uri v Črničah. Dobrodošli v novem letu! Zdaj je priložnost,
da se še kdo pridruži mesečnim srečanjem ob četrtkih ali petkih. Tema letošnje skupne poti je »Sva zares skupaj
na poti?!«
ŠAGRA V KAMNJAH
V nedeljo vabljeni k
praznovanju
župnijskega zavetnika sv.
Mihaela. Praznična sveta maša bo ob 10.30;
vabljeni, da se po njej
kratko ustavite na druženju. Program
šagre letos pripravljajo mladi. Pridružite se v čim večjem številu v soboto in
nedeljo.
Sobota:
– 17.00: otroški ŽIV-ŽAV
– 18.00: druženje
– 20.00: potopisno predavanje Mont Blanc
Nedelja:
– 10.30: sv. maša, po njej druženje na igrišču
– 15.00: tradicionalne igre (met kamna, žaganje s š'jonom)
– 15.00: razstava domačih dobrot
– 17.00: zabava s skupino Hram
– 17.00: začetek dobrodelne igre
– 18.00: začetek Briškuljade

BIRMANCI
Devetošolci in prvoletniki, lanski birmanci! Od 3. do 5. oktobra lahko v
Vipavi preživite lep konec tedna. Začetek v petek popoldne. Bo veliko zanimivega dogajanja in gostje, voditelji

(Marko Rijavec, Primož Erjavec …). Ne zamudite lepe
priložnosti za poglobitev vodnjaka, ki ste ga izkopali.
Za pomembne stvari pa se je
skoraj vedno treba odpovedati čemu lažjemu in všečnemu. Zato tvegaj, ne bo ti žal.
Lahko se že prijaviš.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Vsi s čakalne liste boste prišli na avtobus. Sedaj nas je prijavljenih 91. V
cerkvi je seznam, na katerem se lahko
preverite in dopišete, če morda ne boste vzeli kosila.
KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Lepo vabljeni, da se tisti, ki vas »vleče«, opogumite. V Vipavi bodo letos od
oktobra naprej predavanja za 1., 2. in
4. letnik. Vpis in uvodna sveta maša
bo v soboto, 27. 9. v Tolminu. Šola je
predvsem priložnost za poglabljanje in
spoznavanje vere ter povezanost z drugimi iskalci.
Pokličite Tatjano Car 031-679-764.
* * *
VESELJE EVANGELIJA

Iz postolske spodbude
papeža Frančiška
V. MATI Z ODPRTIM SRCEM
46. »Odprta« Cerkev je Cerkev z odprtimi vrati. Ko gremo naproti drugim,
da bi prišli na človeška obrobja, to ne
pomeni, da tečemo v svet brez smeri in smisla. Pogosto je bolje upočasniti korak, odložiti tesnobnost, da bi
drugemu videli v oči in mu prisluhnili.
Mnogokrat je bolje odpovedati se nujnim stvarem, da bi spremljali človeka,
ki je obtičal na robu ceste. Včasih je
Cerkev kakor oče izgubljenega sina, ki

pušča odprta vrata, da more sin ob
vrnitvi vstopiti brez težav.
47. Cerkev je poklicana, da bi bila
vedno odprta Očetova hiša. Eno od
stvarnih znamenj te odprtosti je,
da imamo povsod cerkve z odprtimi vrati. Tako človek, če hoče slediti
navdihu Duha in se približa, ker išče
Boga, ne naleti na hladnost zaprtih
vrat. Obstajajo še druga vrata, ki
prav tako ne smejo biti zaprta.
Vsi se morejo na neki način udeleževati cerkvenega življenja, zato tudi
vrata zakramentov ne smejo biti zaprta iz katerega koli razloga.
To velja predvsem za tisti zakrament, ki je »vrata«: krst. Evharistija
predstavlja polnost zakramentalnega življenja. Ni plačilo za popolne,
ampak velikodušno zdravilo in hrana
za slabotne (Prim. Ambrozij De Sacra-

mentis, IV, VI, 28: PL 16, 464: »Vedno
moram prejemati Gospoda, da vedno
odpušča moje grehe. Če stalno grešim,
moram vedno imeti zdravilo«; pr. t.., IV,
V, 24: PL 16, 463: »Kdor je užival mano,
je umrl: kdor je od tega telesa, bo prejel odpuščanje svojih grehov«; Ciril Aleksandrijski, In Joh. Evang. IV, 2: PG 73,
584-585: »Izpraševal sem se in spoznal,
da sem nevreden. Tistim, ki tako govorijo, rečem: Kdaj pa boste vredni? Kdaj
boste torej stopili pred Kristusa? In če
vas vaši grehi ovirajo, da se približate, in
če nikdar ne nehate padati – kdo opazi
svoje napake?, pravi psalm – ali ne boste končno deležni posvečenja, ki daje
življenje za večnost?«).

Ta prepričanja imajo tudi pastoralne posledice. Poklicani smo, da jih
upoštevamo s preudarnostjo in smelostjo. Pogosto se obnašamo kakor
nadzorniki milosti in ne kot njeni
podporniki. Vendar Cerkev ni carinska postaja. Cerkev je Očetova hiša,
v kateri je prostor za vsakega z njegovim težavnim življenjem.

