Bogoslužje:
ponedeljek, 19. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za vse †† Bizjak,
Potoče 28

GOJAČE ob 19.00
za vse pokojne,
ustanovna, p. n. župnije

Andrej Kim
in drugi korejski mučenci

VRTOVIN ob 19.00
za † Marijo Šatej,
Vrtovin 35

ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzko Persič in vse
†† iz družine, p. n. Črniče 25

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

SKRILJE ob 20.00
za †† Stanislava in Merico
Mužina, Skrilje 83

MALOVŠE ob 19.00
za † Bogdana Blažka,
p. n. Malovše 45

Teodor Angleški,
škof

torek, 20. 9.,

četrtek, 22. 9.,
Mavricij,
mučenec

KAMNJE ob 19.00
ČRNIČE ob 19.00
za † sestro Vlasto Jagodnik, za duše v vicah,
Potoče 48
p. n. darovalcev
veroučna maša

petek, 23. 9.,
Pij iz Pietrelcine,
redovnik

VRTOVIN ob 19.00
za † Lucijo Bratina,
Vrtovin 55

RAVNE ob 19.00
na čast Materi Božji,
p. n. Ravne 10

sobota, 24. 9.,

v Skriljah ni svete maše

ČRNIČE ob 19.00
za † Marjana Fišerja
p. n. Črniče 24

Anton Martin Slomšek,
škof

nedelja, 25. 9.,
ŠESTINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
SLOMŠKOVA
Sergij Radoneški,
menih

ni jutranje maše
ČRNIČE ob 8.30
za †† starše Ivana in Alojzijo Podgornik, Črniče 3
za župnijo
KAMNJE ob 10.00
za †† Albina in Martina Vodopivca, Kamnje 57
župnijski praznik sv. Mihaela

 Za konec
PAMETNEJŠI – »Zdaj pa morava hitro domov. Ura je že sedem!«
»Ne,« ga pouči brat, »ne bova šla. Če greva zdaj, bova okregana, ker nisva točna,
če pa prideva domov ob devetih, bova dobila čokolado, ker se nama ni nič zgodilo.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

25. nedelja med letom

18. september 2016
št. 38/16

Mamon
In gospodar
je pohvalil
krivičnega
oskrbnika, da
je preudarno
ravnal, kajti sinovi tega veka
so do svojega
rodu preudarnejši kakor
sinovi luči.
Jaz pa vam
pravim: Pridobivajte si
prijateljev
s krivičnim
mamonom, da
vas sprejmejo
v večna bivališča, ko mamon
poide. Kdor je
v najmanjšem
zvest, je zvest
tudi v velikem,
kdor pa je v
najmanjšem
krivičen, je
krivičen tudi
v velikem.
(Lk 16,8–10)
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

Kaj vse danes naredimo, da v družbi »preživimo«. Koliko napetosti in boja za obstanek doživljate mnogi po službah. Človek pri tem ni kaj dosti pomemben. Prevečkrat je pomemben
denar, ugled, obstanek na vrhu. Mali človek ostaja zadaj in se
izogiba kopitom, da ga ne pohodijo.
Ko pogreši mali človek, je hitro kaznovan, na grd ali na polepšan način mu pokažejo vrata. Ko pogrešijo veliki, se pogosto zmažejo z zvitostjo in poznanstvi. Kot zmagovalci gredo
naprej. Med malimi in velikimi pa se najdejo tudi lenuhi. Ti
imajo sicer veliko povedati o drugih, a z njimi si delodajalec
niti delojemalec ne moreta dosti pomagati.
Kaj vse človek ne naredi za »mamona«. Pa mamon ni samo
denar, bogastvo, ugled. Mamon je vse tisto, na kar hočemo
nasloniti svoje življenje, da bi bili »brez skrbi«. Ko človek
končno ima, na kar bi se naslonil, ostaja v njem praznina. Še
nekaj manjka. In človek niti ne ve, da pravzaprav beži pred
tem, da bi bil sin. Zato Jezus pove: »Ne morete služiti Bogu in
mamonu.« Ko si sin, priznaš Očeta. Ko hočeš življenje imeti
sam pod nadzorom, nisi več sin ali hči. Na mesto Očeta nujno stopi mamon. Domišljaš si, da boš gospodar, v resnici pa
ostajaš le služabnik in končaš kot suženj tistega, kar bi rad
imel v oblasti.
Zakaj torej lahko služiš samo enemu Gospodarju? Zato, ker
je človek ustvarjen, da bi bil sin. Ta koda se iz nas ne
da izbrisati. Mamon nadomesti ljubezen, ki edina
izpolni brezno duše. Človek upa, da bo z mamonom dobil potrditev: »končno sem v redu«.
Vendar nikoli ni dovolj, saj to brezno v nas
nima dna.
Kaj vse smo ljudje danes sposobni narediti, ko gre za preživetje, in kaj vse
puščamo ob strani kot tisto, kar »lahko
počaka«. Ob strani ostaja »zvestoba v
malem«. Prilika o krivičnem oskrbniku

govori o tej zviti zagnanosti in Jezus
jo daje za zgled: »Pridobivajte si prijateljev s krivičnim mamonom, da vas
sprejmejo v večna bivališča, ko mamon
poide.« Toda kaj je tisto, kar bo na
koncu edino počakalo, ko bo vse drugo pošlo? Tako hitimo in smo zaposleni,
kakor da bomo res večno živeli na tem
svetu. Toda imetje in teh nekaj let nam
je danih le za to, da bi se naučili živeti kot sinovi in hčere Očeta. Zakaj bi
čakali, da se bomo šele po smrti morali očiščevati za ta sinovski odnos? Jezus
nam predlaga, da smo pametnejši, celo
»zviti«, in to naredimo že v tem življenju.
Krivični služabnik je videl to priložnost
in jo takoj izkoristil. Ni se oziral na druge. Zakaj mi še vedno čakamo?

vimo v planinski koči
na Koradi.
Vračamo
se preko
Kojskega
in Solkana.
Nekaj malega hoje po želji, sicer
je povsod dostop z avtom.

OTROCI IN MLADI
Vabljeni k petju v
zboru. Petje najlepše
povezuje. Hkrati je
sproščena kateheza.
Pevske vaje v petek
ob 17. uri v Kamnjah in (danes) v
župnik nedeljo takoj po maši v Črničah.
VEROUČNA MAŠA
s kitarami teden v Kamnjah ob 19. uri.

NEDELJSKI
POPOLDANSKI IZLET
Danes gremo na popoldanski izlet, kdor želi. Dobimo se ob 14.
uri na parkirišču v Potočah in v
Selu pri gostilni. Če kdo ne gre
po hitri cesti, naj počaka na mejnem prehodu Vrtojba. Povabite se
med seboj za prevoz z avtomobili.
Zapeljali se bomo skozi Gorico in
Krmin. Če kdo pride zadaj, naj nas
dohiti pri mejnem prehodu Golo
Brdo na italijanski strani Goriških
Brd. Peljemo se ob meji po dolini
reke Idrije do cerkve v vasi Britof
z dragocenim gotskim oltarjem.
Če bo lepo vreme, vmes zavijemo
še proti svetišču na Stari Gori pri
Čedadu. Iz Britofa se dvignemo k
cerkvi na naše Marijino Celje. Ob
poti proti Goriškim Brdom se usta-

STREŽNIKI
Vabljeni, da se pridružite tej lepi
službi. Povejte svojo željo in se
bomo naučili prvih veščin.
ŠAGRA SVETEGA
MIHAELA V KAMNJAH
V nedeljo bo tako kot
lani spremenjen urnik nedeljskih maš.
V Kamnjah bo samo
ena praznična maša
ob 10. uri, v Črnicah
bo maša pol ure prej, ob 8.30.
Vabljeni na šagro sv. Mihaela. Po
maši vas mladi vabijo na kavo in
kratko druženje. Pridite, da se po
maši vsaj malo ustavimo, da se bo
še bolj čutil župnijski praznik.
Popoldne kot običajno vabljeni na
program ŠKTD v vasi ob krajev-

nem praznovanju:
sobota, 24.9.2016
17.00 planinski pohod po okolici
vasi Kamnje
20.00 Koncert okteta CASTRUM
z gosti (igrišče)
nedelja, 25.9.2016
10.00 Sveta maša
11.00 Druženje ob kavi (igrišče)
15.30 Družabne igre (Met kamna,
žaganje); razstava peciva in domačih dobrot; dobrodelno "šacanje"
pršuta ... in še in še ...; ples in zabava s skupino N'eks

mladi. Kdor bi se odločil, ga bomo
skušali kot župnija pri vztrajnem
učenju tudi konkretno podpirati. To
je prihodnost zborovskega petja v
naših župnijah.

MLADI PARI
Spominjam
na informativno srečanje v
soboto, 1. oktobra, ob 20. uri v Marijinem domu
v Šturjah. Lahko se obrnete name
ali na župnika Zorana v Šturjah 041
673 292. Fantje in dekleta, ki že
KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA resno hodite skupaj, ne zamudiZačenja s predavanji,
te lepe priložnosti za medsebojno
vabljeni k vpisu. Gre za obogatitev in pomoč pri oblikovanju
kvalitetno poglabljanje odnosa.
znanja in prijateljske
vezi.
I. stopnja Katehetsko
pastoralne šole bo v Kopru (ob četrtkih od 18.00 do 21.00) in Vipavi
(ob petkih ali sobotah popoldne),
Sveti nadangel Mihael,
če bo dovolj prijav.
II. stopnja Katehetsko pastoralne
brani nas v boju,
šole (katehetska smer) bo v Tolbodi nam v pomoč zoper
minu in Vipavi ob sobotah, če bo
zlobnost in zalezovanje
dovolj prijav. Predavanja se bodo
hudobnega duha.
začela že v prvem tednu oktobra.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog,
Termin za vpis je sicer že minil,
ponižno zato prosimo.
vseeno še lahko za informacije in
In ti vodnik nebeške vojske,
vpis pokličete s. Jano Rovtar, 068
648 478. kps.kp@rkc.si
satana in druge
hudobne duhove,
ORGLARSKA ŠOLA
ki hodijo po svetu v pogubo
Po nekaj letih v Novi Gorici spet
duš, z Božjo pomočjo
odpirajo možnost orglarske šole.
v pekel pahni. Amen.
Pouk je štirikrat mesečno. Voditelj
šole je Matej Petejan, tel: 031
327 889. Več najdete na spletni strani. Vabljeni mladi in manj

