Bogoslužje:
ponedeljek, 23. 9.,
Pij iz Pietrelcine,
redovnik, spovednik

KAMNJE ob 19.00
za † Antona (Milka) Rijavca,
Kamnje, 1. obl.

GOJAČE ob 18.30
za †† starše Ladislava in
Lidijo ter † Stojana Cigoja,
p. n. Kanada
ČRNIČE ob 18.30
za žive in †† Bavec

Anton Martin
Slomšek, škof

VRTOVIN ob 19.00
za † Franca Vodopivca,
Vrtovin 58

sreda, 25. 9.,
Sergij Radoneški,
škof

SKRILJE ob 19.00
za zdravje,
p. n. Skrilje

MALOVŠE ob 18.30
na čast angelom varuhom,
p. n. Malovše 37

četrtek, 26. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Slokar,
Kamnje 15

RAVNE ob 18.30
za † Vincenca Cernatiča,
Ravne 4, 8. dan

torek, 24. 9.,

Kozma in Damijan,
mučenca

v Črničah večerna adoracija
od 20.30 do 21.30
(srečanje za starše ob 20.00)

petek, 27. 9.,
Vincencij Pavelski,
duhovnik

VRTOVIN ob 19.00
za † Viktorja Nusdorferja,
Vrtovin 26a

ČRNIČE ob 18.30
za † Bogdana Žigona,
p. n. Črniče 3a

sobota, 28. 9.,

SKRILJE ob 8.00
po namenu,
Skrilje 70e

ČRNIČE ob 18.30
v zahvalo in priprošnjo na čast
Materi Božji, p. n. Črniče 24

Venčeslav,
mučenec
ŠESTINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM, 29. 9.,
Mihael, Gabrijel,
Rafael, nadangeli

ni jutranje maše v Kamnjah

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Bogdana Žigona, p. n. Črniče 3a
KAMNJE ob 10.00
za vse dobrotnike obnove zvonika
(po maši druženje)
KAMNJE ob 16.00
Litanije in blagoslov

 Za konec
UŽIVANJE – Upokojenca se pogovarjata v parku: »A ti uživaš v penziji?« »Ne preveč. Bolijo me kosti, boli
me hrbet, bolijo me noge, bolijo me roke … Kaj pa ti?« »Jaz pa, kot da sem se vnovič rodil.«
»Kako to misliš?« »Nimam las, nimam zob, zjutraj sem se pa še polulal.«
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

petindvajseta nedelja med letom,
Slomškova

22. septembra 2019
št. 38/19

Samo oskrbniki
Jaz pa vam
pravim: Pridobivajte si
prijateljev
s krivičnim
mámonom,
da vas
sprejmejo
v večna bivališča, ko
mámon 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
Am 6,1.4–7
1 Tim 6,11–16
Lk 16,19–31

Neki škotski fant je prišel za hlapca k bogatemu kmetu. Zdelo
se mu je, da je dobil dobrega gospodarja. A čez dva tedna je
sklenil, da kmeta zapusti.
Vprašali so ga: »Ali je bilo delo pretežko?« »Sploh ne,« je
odgovoril. »Odhajaš zaradi premajhne plače?« »Dobro so me
plačali.« »Ali ti ni všeč hrana?« »Hrana je bila zelo dobra.«
»Zakaj pa potem odhajaš?« »Povedal vam bom,« je odvrnil
mladenič. »Hiša ni imela strehe.«
Za verne Škote to pomeni, da pri hiši ni družinske molitve.
Tudi mož iz te Jezusove najteže razumljive prilike je delal pri
bogatem človeku. Bil je oskrbnik imetja, ki ni bilo njegovo. To
je glavni podatek, da iz te nenavadne prilike potegnemo sporočilo za življenje. Ljudje se obnašamo, kakor da držimo stvari
v rokah. Pa jih ne. Tudi duhovnega imetja nimamo v rokah.
Smo le oskrbniki. Spomnim se odvetnice, ki je pripovedovala,
kako skozi številne pravde med dediči spoznava, da pri sporih
za lastnino v resnici ne gre za imetje. Nezavedno želimo ljudje
pokazati, da so starši imeli nas ravno tako radi kakor druge.
Od nas bo ostalo samo to, kar smo spravili v odnose. Samo
to lahko gre skozi smrt. In to razumnost Jezus daje za zgled.
Oskrbnik se je dobro znašel. Stvari je uporabil za to, da si je
pridobil prijatelje. Premoženje ni bilo njegovo. Toda iz njega je
pridobil to, kar bo ostalo potem, ko ne bo več oskrbnik.
In kaj ima pri tej hiši brez strehe opraviti molitev, družinska
molitev? Že za posvetna delavno mesta velja, da je težko
delati, ko niso urejeni odnosi.
Lahko imaš dobre materialne
pogoje, toda odnosi te sčasoma
izmozgajo.
Tako je tudi z našo krščansko
vero. Lahko se zelo trudimo na
zunaj prav živeti in otroke učiti.
Toda še tako dobra plača in pre-

moženje nam na koncu ne koristi.
Od vere ostane samo trud in premoženje. Opravljen verouk in zakramenti. To postane »mamon«, ker se
z njim želimo zagotoviti varnost, ne
daje pa življenja. A sčasoma zapustimo, ker ne doživljamo praktične
koristi. Kajti življenje prihaja samo
iz odnosov.
Zato vas tako vabim in osebno
zelo verjamem v to. Namreč, da je
možno ponovno izkusiti moč preproste, skromne, vendar skupne molitve doma.
Duhovno premoženje brez odnosov,
je kakor hiša brez strehe. Z izkušnjo
molitve namreč vstopaš v to, kar ni
tvoje, pa vendar ti prinaša življenje.
In to je storil krivični oskrbnik.
župnik

VEČERNA MAŠA
v Črničah in kjer mašuje g. Lestan,
odslej ob 18.30.
ŽUPNIJSKI SVET
Srečanje župnijskega pastoralnega sveta v Črničah v ponedeljek ob 20. uri.
ŠAGRA V KAMNJAH
V nedeljo praznujemo župnijski
praznik sv. Mihaela in praznik obletnice posvetitve župnijske cerkve v
Kamnjah. Lepo vabljeni. Sveta maša
bo ob 10. uri. Po maši se ustavimo
pod cerkvijo na kavi in okrepčilu, ki
ga pripravljajo mladi iz Kamenj.
Župnijski svet znova potrjuje in vabi,
da se na ta dan dobimo vsi župljani
skupaj in zato ni jutranje maše. Popoldan bodo litanije z blagoslovom
ob 16. uri.
Krajevno praznovanje bo letos v soboto. Lepo vabljeni.

DRUŽINE VEROUČENCEV MED SEBOJ POVEZANE V MOLITVI
V oktobrski številki revije Mavrica
urednica spodbuja k molitvi in vabi,
da si ob tem predstavljamo, kako
mama Marija vse,
za katere molimo,
ovija s svojim plaščem.
V tem tednu ste po
družinah začeli z
molitveno povezanostjo družin veroučencev ob molitvenih škatlicah. Vam
je uspelo začeti? Še ne? Kar pogumno začnite. Drugi že molijo
za vas. Nič ne stane in nič ne boli.
Po predlogu Mavrice vas v tem tednu
vabimo, da si ob molitvi res predstavljajte, kako Marija sprejema pod
svoj plašč tiste, za katere boste molili. Ob tem pa lahko čutite gotovost,
da Marija sprejema in varuje s svojim plaščem tudi vašo družino. Saj
druge družine molijo za vas.
Ob tem vabimo otroke, da narišejo, kako smo zaradi molitvene povezanosti vsi združeni pod
Marijinim plaščem.
Risbice lahko pošljete na Mavrico, lahko pa jih prinesete
k nauku in jih bomo
objavili na župnijski
spletni strani ter poslali na Mavrico.
SREČANJE ZA STARŠE
V četrtek bo skupno srečanje staršev 2., 3. in 4. r. za obe župniji. Dobimo se ob 20. uri v cerkvi v Črničah.
Nadaljujemo z adoracijo do 21.30.
Vabljeni, da se odpočijemo v Jezusovi bližini.

MLADI
Dijake in študente vabim na mladinsko srečanje v petek ob 20.
uri. Srečali se bomo kratko ob
Svetem pismu in se dogovorili za
večer.
GREMO NA RITEM SRCA
Ritem srca, v
četrtek 10. 10.
v Ljubljani. Večer glasbe, plesa, slavljenja. Prijave za avtobus
iz Ajdovščine in Vipave do 7.10.
Vstopnice 6 €. Kdor je bil v Stični,
ima popust 2 € pri prevozu. Vabilo
še posebej velja tudi za birmance.
PROGRAM ZA OTROKE
IN MLADOSTNIKE
Popoldne v Kamnjah, ki deluje v
okviru Škofijske Karitas Koper,
začne s programom v sredo, 25.
9., ob 17.30. Program ponuja kakovostno preživljanje prostega
časa z ustvarjalnimi delavnicami,
po potrebi tudi učno pomoč.
MOLITEV ZA BIRMANCA
Še devet birmancev čaka na skritega molivca. Pridite po podobico.
ŠAGRA SV. MIHAELA V KAMNJAH
Program v soboto od 16. ure dalje:
– odprtje razstave ob 20. obletnici ustanovitve Otroške folklorne
skupine Kamenjček,
– razstava in srečelov domačega
peciva in pridelkov,
– met kamna, žaganje s š'jonm,
šacanje pršuta,
– zabava z ansamblom Akordi.

ROMARJI IZ TRSTA
V nedelejo bo skupina častilcev sv. nadangela Mihaela iz Trsta obiskal Vrtovin in Kamnje. Začeli bodo z molitvijo
ob 10. uri pri kapelici v Podgori, nadaljevali z mašo v Vrtovinu in nato še
obisk cerkve v Kamnjah.
DAR ZA CVETJE IN ČIŠČENJE CERKVE
V cerkvi v Kamnjah lahko prispevate za
praznično okrasitev župnijske cerkve.
Na spletni strani bo en teden objavljen
nov razpored čiščenja za vas Kamnje.
Lahko pogledate in v tem času sporočite svoje predloge ali pripombe.
MISIJONSKO PRAZNOVANJE
NA SVETIH VIŠARJAH
v soboto, 28. 9., ob 10. uri somaševanje misijonarjev, nato predavanje in
srečanje.
NABIRKE
Tretjo nedeljo v septembru smo namensko za zvonik v Kamnjah zbrali
480,50 in za okna v Črničah 255,78.
Darovalec je za zvonjenje v Gojačah
daroval 1.000 €. Hvala vsem darovalcem. Tudi nabirka na šagro v Kamnjah
bo šla v ta namen. Ostalo je še 4.160
dolga.

