Bogoslužje:
ponedeljek, 14. 9., KAMNJE ob 19.00
Povišanje sv. Križa za †† Vodopivec, Šturmove,
Papas, mučenec
Kamnje 26

GOJAČE ob 18.00
za †† starše, stare starše
in vse †† iz družine,
Malovše 12, p. n. Gojače 36
ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Ušaj in vse ††
iz družine, p. n. Črniče 27a

torek, 15. 9.,
žalostna Mati Božja

VRTOVIN ob 19.00
za † Tino Čermelj,
Vrtovin 24

sreda, 16. 9.
Ljudmila (Milka),
kneginja, mučenka

SKRILJE ob 19.00
za †† Silva, Viktorja in
Ivanko Kodrič, Skrilje 36

MALOVŠE ob 18.00
po namenu

četrtek, 17. 9.,
Hildegarda,
redovnica

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Vodopivec,
Kamnje 6a

petek, 18. 9.,
Ariadna,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za †† Bratina,
Vrtovin 17

RAVNE ob 18.00
po namenu
v Črničah večerna adoracija
od 21. do 22. ure
ČRNIČE ob 18.00
za †† Danila in vse
†† Brankovič, Črniče 79c

sobota, 19. 9.,
Januarij,
škof, mučenec

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Kravos,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 18.00
za † Emila Lebana,
Črniče 26

25. NEDELJA
MED LETOM,
20. 9.,
nedelja svetniških
kandidatov,
Andrej Kim in
drugi korejski
mučenci

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Slokar in Bratina, Kamnje 12a
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Bavčar in Šatej, p. n. Gojače 3b
KAMNJE ob 10.30
za †† Viktorja Nusdorferja in †† Antona ter Albino
Nevreden, Vrtovin 26a
SVETI PAVEL ob 16.00
za † Ivano Copič, p. n. bratovščine sv. Pavla

 Za ko nec
NESPORAZUM – »In kako si se ti spoznal s svojo ženo?« »Splet nesrečnih okoliščin in nesporazuma.
Jaz sem požvižgal taksiju, ona se je pa obrnila!«
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Sto denarijev
»Spominjam se,« pripoveduje sv. mati Terezija, »da sem
nekoč pobrala žensko s smetišča in videla, da umira. Izvle»Gospod, kla sem jo in jo peljala v samostan. Kar naprej je ponavljala
kólikoiste besede: 'Moj sin mi je to storil.' Niti enkrat pa ni vzdihkrat naj
nila: 'Lačna sem. Umiram. Trpim.' Samo ponavljala je: 'Sin
odpustim
mi je to storil.'
svojemu
Trajalo je precej časa, da sem ji, preden je umrla, pomabratu,
gala izreči: 'Odpuščam svojemu sinu.'«
če greši zoper
Deset tisoč talentov je bil človek dolžan gospodarju. Jožef
mene? Do Flavij poroča, da je imel veliki Herod Antipa lastnino v vresedemdnosti dvesto talentov. To je neizmerno velika vsota. Tako
krat?« Je- neizmerna, kot je vredno življenje samo. In vendar ta človek
zus mu je daje na isto tehtnico dolg sto denarijev. To naj bi bilo nekaj
dejal: »Ne
več kot trimesečna plača.
pravim ti
Koliko pa so bile vredne besede 'Odpuščam svojemu sinu'?
do sedemkrat, Gotovo veliko več kot tistih tristo denarijev. In vendar je
ampak do tako težko izreči te besede. Dokler jih ne izrečemo, smo
zaprti v kletko. Lahko sem še tako dober in drugi, ki mi je
sedemdesetkrat prizadejal krivico, še tako hudoben, sem vendar jaz v ječi.
sedemTudi sam pogosto svetujem ljudem,
krat.«
naj začnejo sami ponavljati besede v
(Mt 18,21–22)
štirih zaporednih točkah: odpuščam ti;
odpusti mi; želim te imeti rad tako, kot
te ima rad Bog; hvala, da si, hvala, da te
je Bog poslal v moje življenje.
Odlomki
Božje besede
Te »točke« se na začetku zdijo težke.
na naslednjo
Pa
vendar delujejo. Delujejo tudi na danedeljo:
Sir 27,30–28,7
ljavo. Ne morem kar takoj drugače čutiti
Rim 14,7–9
do drugega človeka. Ne morem le čaMt 18,21–35

kati, da bo na drugi strani drugače. Dolžan sem začeti s svoje strani
moliti za odpuščanje in odpuščati.
Računi se v odnosih nikoli ne izidejo z enačbo. Lahko pa se sedemdesetkrat sedemkrat pomnožijo.
Lahko naredim še toliko dobrega,
če ne zmorem odpustiti tistih v primerjavi z darom življenja malih sto
denarijev, ostajam sam, brez občestva, brez telesa. Dobra dela mi
ne bodo pomagala, ker ostajam v
kletki. Bolje je biti brez velikih dobrih del in brez zasluženj, a zunaj
kletke.
Sv. mati Terezija dodaja: »Sprava se ne začenja najprej z drugimi,
ampak z nami samimi. Začenja se
s tem, da imamo čisto srce. Čisto
srce v drugih vidi Boga. Jezik, del
našega telesa, v tesni povezavi s
Kristusovim telesom, lahko postane
orodje miru in veselja ali pa žalosti
in bolečine.«
župnik

NABIRKA
Danes, 13. 9., je spomladi odpadla
nabirka »za božji grob«, za kristjane v Sveti deželi. Papež nas je pozval, naj pomagamo tamkajšnjim
kristjanom.

VEROUČNA
SREČANJA
ta teden po urniku.
Otroci naj imajo s seboj maske za primere,
ko jih potrebujemo. V
prostoru so sicer na
razdalji brez maske.
Z birmanci se dobimo v sredo v
Črničah in v petek v Kamnjah.
Hvala staršem za odziv! Vabim
vas, da doma spet vpeljete večerno molitev drug za drugega v veroučni skupini.
STIČNA
bo v soboto, od
15.00 do 20.30.
Še danes se lahko prijavite na
sticna.net. V prostorih gimnazije v
Vipavi bo kljub omejitvam zelo lep
program in druženje. Pridi.
PEVSKE VAJE
Pevske vaje s kitaro za nedeljo za
otroke bodo v četrtek ob 17.30 v Kamnjah. Pridite.
V Črničah tudi vabljeni, da se pridružite zboru. Sporočite in se potem dogovorite za vaje.
V Kamnjah vabim na vaje nove
pevce in pevke. Šagra in sveta birma, ki je pred nami, sta lepa priložnost. Pokliči Nevenko 031 487
726 in se pridruži.

STREŽNIKI
Že dalj časa se nismo
dobili skupaj. Vabim
vas v soboto dopoldne ob 9. uri pri cerkvi
v Kamnjah. Vsi skupaj iz obeh
župnij. Imeli bomo zabavni kviz
na krajši poti po naravi. Končali
bomo ob 11. uri s sladoledom in
še kakšnim priboljškom.
KRST OTROK
V nedeljo bodo po
maši prejeli sveti krst:
Ariela, družina Boštjana in Tee iz Skrilj ter
Ajda in Bine iz družina
Martina in Špele iz Kamenj. Družini priporočamo v molitev.

SREČANJE ŽPS
Črniče predvidoma v ponedeljek, 21.
9., ob 20. uri.

Pred nami je:
• nedelja, 27. 9., šagra sv. Mihaela v
Kamnjah;
• 23. in 24. 9. vizitacija generalnega
vikarja in pogovor z družinami birmancev;
• sobota, 3. 10., sveta birma, dopoldne v Črničah, popoldne v Kamnjah, predvidoma zunaj v Vrtovinu.

DAR ZA CVETJE
V nabiralnik lahko prispevate svoj
dar za okrasitev cerkve za šagro
sv. Mihaela.
NABIRKE
Tretjo nedeljo v mesecu, 20. septembra, nadaljujemo z namensko nabirko za obnove. V Črničah
smo znesek za okna plačali, vendar gre dar za rezervo in druga
sprotna dela.
V Kamnjah je ozvočenje pokrito,
zbiramo za obnovo prostorov, pisarne in sanitarij, v župnijskem
domu. Hvala za vašo velikodušnost.
V Kamnjah je narejeno v celoti
novo ozvočenje. Skupni strošek
***
je bil 4.283 evrov. Tudi tokrat je »Domača naloga«, vaja za ta teden:
bil precej manjši zaradi prosto- Na jezo, ki se iz preteklosti porodi v
voljnega dela domačinov. Hvala! tebi, odgovori s ponavljanjem besed:
»Odpuščam ti.« »Odpusti ti meni« ...

