Bogoslužje:
ponedeljek, 25. 9.,
Sergij Radoneški,
menih

torek, 26. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za † Janija Petrovčiča,
p. n. prijateljev

GOJAČE ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo na
čast svetogorski Materi
Božji, p. n . Gojače
ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Bavec in Krkoč

Kozma in Damijan,
mučenca

VRTOVIN ob 19.00
za † Srečka Lisjaka,
Vrtovin 71a

sreda, 27. 9.,
Vincencij Pavelski,
duhovnik

SKRILJE ob 19.00
MALOVŠE ob 19.00
v čast Materi Božji v zahvalo, za †† Rafaela in Vido Krkoč,
p. n. Malovše 24
Skrilje 37

četrtek, 28. 9.,
Venčeslav,
mučenec

KAMNJE ob 19.00
za vse †† Bizjak, Potoče 28
za † Jožefa Kompara,
p. n. Italija
od 18.40 češčenje in spoved
(br. Luka iz Križa)

petek, 29. 9.,
Mihael, Gabrijel,
Rafael, nadangeli

KAMNJE ob 19.00
za † Štefana Gerželja,
Kamnje 46
od 18.40 češčenje in spoved

sobota, 30. 9.,

KAMNJE ob 19.00

za †† starše Sedej,
Hieronim,
duhovnik, cerkveni učitelj Potoče 10
od 18.40 češčenje in spoved

nedelja, 1. 10.,
26. NEDELJA
MED LETOM,
rožnovenska
Terezija Deteta Jezusa,
devica, cerkvena
učiteljica

ČRNIČE ob 19.00
za † Darinko Kosovel,
p. n. Črniče 46
V ČRNIČAH OD 21. DO 22. URE
VEČERNA ADORACIJA

RAVNE ob 19.00
za † Miroslava Lozarja,

p. n. sorodnikov, Amerika

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v
zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 78a

v Skriljah ni jutranje maše
ČRNIČE ob 8.30
za blagoslov ob porodu, p. n. Gojače
KAMNJE ob 10.00
po osebnem namenu, Potoče 12a
za župnijo
šagra sv. Mihaela

25. nedelja med letom, Slomškova

24. septemrba 2017
št. 39/17

Kako bomo videli naše pretekle ure v vinogradu
In ko so to
prejeli, so
godrnjali nad
hišnim gospodarjem, češ: ›Ti
zadnji so delali
eno uro in si jih
izenačil z nami,
ki smo prenašali težo dneva
in vročino.‹
Odgovoril je
enemu izmed
njih: ›Prijatelj,
ne delam ti
krivice. Ali se
nisi pogodil z
menoj za en
denarij? Vzemi,
kar je tvojega,
in pojdi! Hočem
pa tudi temu
zadnjemu dati
kakor tebi. Ali
ne smem storiti
s svojim, kar
hočem? Ali je
tvoje oko hudobno, ker sem
jaz dober?‹
Tako bodo poslednji prvi in
prvi poslednji.«
(Mt 18,31–35)

 Za konec
ARHEOLOG – »Tončka, slišim, da si poročena z arheologom. A ni to malce dolgočasno?«
»Oh, kje pa, Jožica, prav nasprotno. Bolj ko sem stara, bolj se mož zanima zame.«
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

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

Nekdo mi je pred leti pripovedoval: »Imeli smo nezgodo na avtocesti. Bilo je zelo hudo. K sreči smo jo odnesli z manjšimi poškodbami. Nekaj dni prej smo bili vsi nervozni, toliko jeze je bilo
med nami zaradi službe in sporov s sosedi. Potem smo vsi čutili
eno: 'Tako malo je potrebno ...' Kaj ti pomaga vse to uganjanje,
ko pa lahko v hipu izgubiš bistveno, izgubiš vse.«
Delavci v vinogradu iz Jezusove prilike so bili zadovoljni, ker so
dobili delo. Ko se je na koncu začelo deliti plačilo, so pozabili, da
bi lahko vsi ostali brez njega. Nekdo drug je pripovedoval: »Ob
gradnji avtoceste se je končno vse uredilo, odkupljeno zemljo so
dobili zelo dobro plačano. Bili so zadovoljni, dokler ... dokler se
ni izkazalo, da so eni dobili plačano bolje kot drugi. Zadovoljstva
in povezanosti je bilo konec.«
Kaj je torej bolje, dobiti nič ali dobiti manj kot drugi? V odnosu
do Boga bi lahko vsi dobili »nič«. Kristjani v prvih skupnostih so
zelo živo čutili, da so prejeli »vse«. Zato jim ni bilo težko žrtvovati časa, da so prihajali skupaj, slavili Boga in delili dobrine.
Imeli so dovolj – časa in dobrin – tudi za vse drugo. V »kamnih«
naših cerkva je vtisnjenih veliko ur in veliko darovanega denarja.
Vsega tega ni mogoče izmeriti. Vzidano je v Kristusovo telo.
Kako lepo je, ko nehaš meriti. Meriti sebe, meriti druge. Božje
kraljestvo ni za preračunljivce. Prav zato jih vedno veliko odpade. Tudi pri Jezusovi priliki bi bilo zanimivo slišati nadaljevanje,
koliko jih naslednjič sploh ni več prišlo na delo.
Jezus ne mara ravnil in merilnih trakov.
On ti želi podariti srečno večnost. Začeli
smo računati, koliko časa in pozornosti
bomo odmerili za Boga in koliko za
drugo. In manj ko ga odmerimo
zanj, manj ga imamo zase. Bolj ko
se začnemo primerjati z drugimi,
manj zadovoljstva ostane nam.
Ko bomo s konca gledali nazaj
na zgodovino, bomo naše ure
dela v vinogradu videli precej

drugače. Zakaj jih ne bi z Bogom začeli
gledati že zdaj?
Naredimo v tem tednu poskus: Bogu
ne bomo nič odmerjali in med seboj se
ne bomo nič primerjali. Poskusimo to
vsak dan znova, in začeli bomo razumeti evangelij.
župnik

SKRITI BOTRI
Od danes lahko postanete
»skriti boter« enemu od birmancev. Pridite po podobico
in sprejmite osebno spremljanje mladega kristjana v molitvi.
ŠAGRA SVETEGA MIHAELA
in 90. OBLETNICA POSVETITVE CERKVE VABLJENI K TRIDNEVNICI
Letos želimo z duhovno pripravo zaznamovati 90. obletnico posvetitve obnovljene župnijske
cerkve v Kamnjah.
Vabljeni, kolikor morete, k tridnevnici
in poglobitvi védenja o naših koreninah. Vse tri dni bo 20 minut pred večerno mašo češčenje pred Najsvetejšim. Lepo vabljeni, da pridete prisluhnit gostom.
V ČETRTEK bo sveto mašo daroval in
nas nagovoril letošnji novomašnik, br.
Luka Modic. Doma je z Blok, od avgusta je v Vipavskem Križu. Pred sveto
mašo bo na voljo za sveto spoved.
V PETEK bo takoj po maši ob 19. uri
kar v cerkvi večer »Iz preteklosti pogled v prihodnost«. Nagovoril nas bo
g. Ivan Albreht. Zadnja leta je bil župnik v Ajdovščini in Dornberku, sedaj

je duhovni pomočnik v Šturjah. Lani
je izšla njegova knjiga Mozaik krščanstva ob Mrzli reki, letos knjiga o Filipu Terčelju. Kot pronicljiv poznavalec
zgodovine naših krajev želi tem večeru pogledati v prihodnost naših vasi in
župnij.
V SOBOTO bo prav tako takoj po maši
ob 19. uri v cerkvi nastopil g. Pavel
Bratina, nam že poznani poznavalec
in vneti raziskovalec preteklosti naših
krajev. Leta 2002 je pripravil knjižico
o cerkvah v naši župniji in je avtor še
nekaterih zanimivih knjig. Predstavil
nam bo bogato zgodovino naše župnijske cerkve.
V NEDELJO
bo tudi letos spremenjen urnik svetih
maš. V Kamnjah bo (po predlogu ŽPS,
tako kot lani) samo ena praznična
maša ob 10. uri; v Črničah bo maša
pol ure prej, ob 8.30. Pri sveti maši
nas bo v nedeljo v Kamnjah nagovoril
g. Aleksander Lestan, ki letos obhaja 75-letnico duhovništva. Vabljeni, da
se zberemo in počastimo sv. Mihaela.
Mladi nas po maši vabijo na prostor
pod šolo na kavo in krajše druženje.
DELO NA ZVONIKU
V ponedeljek začnemo v Črničah dela
na zvoniku. Fasado bomo očistili, zaščitili in obdelali s premazi. Tako bomo zvonik
zavarovali pred vremenskimi vplivi in podaljšali
življenjsko dobo ometa.
Vabim, da po svojih močeh z darovih podprete ta
višinska dela v vrednosti
ok. 9.000 €. Osebni dar
lahko oddate pri meni ali
g. Lestanu.
V GOJAČAH pripravljamo
obnovo električne nape-

ljave in beljenje podružnične cerkve.
Pri nabirki na šagri smo zbrali 253,67
€ in še nekaj je zbranega po vasi.
Hvala za vaše darove za prihodnost
naših cerkva.
ZAKONSKA SKUPINA
Začetno srečanje nove zakonske skupine bo v torek ob 19.30 v Kamnjah.
Pari ste iz raznih koncev doline, to
je lepa priložnost, da se pridružite.
Premagajte vse ovire in predsodke.
V skupini gremo ob Svetem pismu
skozi teme, ki se tičejo vsakdanjega
življenja. V torek lahko pridete tudi
samo pogledat in se pozneje odločite.
Za današnji način življenja je zakonska skupina pravi balzam.
KATEHUMENAT V SKUPINI
V naši bližini, v Batujah, se je zbrala lepa skupina katehumenov. Še kdo
se lahko zadnji hip pridruži. Sprejem
v katehumenat bo v nedeljo, 1. oktobra. Pozanimajte se pri župniku ali
pri voditelju Ivanu Maslu
031 301 114. Obhajanje
zakramentov krščanskega
uvajanja bo na velikonočni
ponedeljek.
SHOD V LOGU
V nedeljo ob 17. uri bo letošnji zadnji
shod v Logu.

DOBRODELNI KONCERT
za obnovo strehe na cerkvi sv. Vida.
PGD PODNANOS in ansambli: DŽUMBUS
Band, ANSAMBEL KIMEL in ANSAMBEL
ŠEMBIDCI vabijo na dobrodelni koncert
za obnovo strehe na župnijski cerkvi sv.
Vida v Podnanosu, ki bo v soboto, 30.
septembra, ob 19.00 pri zvoniku cerkve
sv. Vida (če bo dež, v dvorani). Po koncertu bo zabava s plesom.

POPOLDANSKI PROGRAM ŠEGRE
V KAMNJAH
Od 14.30 krajevni program šagre:
otroška predstava z ustvarjalnimi
delavnicami – FULDORO; 15.00 –
odprtje slikarske razstave domačih
ustvarjalcev ter razstava in srečelov
peciva; 16.00 – tradicionalni met kamna; 17.00 – pričetek plesno zabavnega dela večera z glasbeno skupino
Calypso; 18.00 – žaganje s š'jonm;
19.00 – presenečenje! :)

