Bogoslužje:
ponedeljek, 11. 7., ni svete maše
Bendikt,
v Šempetru:
opat, zavetnik Evrope

po namenu, Kamnje 33

torek, 12. 7.,

ni svete maše

Mohor in Fortunat,
mučenca

v Šempetru:
za †† Bavčar in Šatej, Gojače 3b
ČRNIČE ob 20.00 molitvena skupina ni svete maše
v Šempetru: v čast Svetemu Duhu
in Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Gojače 3č
KAMNJE ob 20.00
za † Jožefa Fišerja in v zahvalo za 60 let zakona, Vrtovin 94a
ČRNIČE od 21.00 do 22.00 večerna adoracija

sreda, 13. 7.,
Henrik II.,
cesar
četrtek 14. 7.,

Kamil de Lellis,
duhovnik

petek, 15. 7.,
Bonaventura,
škof in cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 8.00
po maši molitvena skupina
za †† Stanislava Gerželja, Vrtovin 2, 8. dan
v Šempetru:
za vse †† prijatelje, sodelavce in znance, p. n. darovalca

sobota, 16. 7.,
Karmelska Mati Božja
(Karmen)
ŠESTNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
17 . 7.,
Aleš,
spokornik

SELO ob 20.00
za † Márija Krkoča, Selo 6a
BATUJE ob 8.00
za župnijo
SKRILJE ob 9.30
procesija SRT
za † Olgo Bratina, Skrilje 27, 8. dan
ČRNIČE ob 11.00
za † Vido Bovcon, Ravne 14, 30. dan
v Šempetru:
za žive in ††, Vrtovin 23

 Za

petnajsta nedelja med letom
10. julija 2022
28/22

Besede, besede, besede

Kaj se ti
zdi, kateri
od teh treh
je bližnji
tistemu,
ki je padel
med razbojnike?«
On je dejal:
»Tisti, ki
mu je skazal usmiljenje.« In
Jezus mu
je rekel:
»Pojdi in ti
delaj prav
tako!«
(Lk 10,36–37)

ko nec

NOVI ŽUPNIK – Ženi se pogovarjata. Prva: »Kakšen pa je vaš novi župnik,
jje kajj p
pobožen?« Druga:
g
»Da,, jje kot sam Bog:
g v nedeljo
j g
ga ne razumemo,,
med tednom pa ne vidimo.«

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo:
1 Mz 18,1–10a
Kol 1,24–28
Lk 10,38–42

Tudi mi si lahko zastavimo to vprašanje: Kdo je moj bližnji?
Koga moram ljubiti kot samega sebe? Svoje sorodnike? Svoje prijatelje? Svoje narodnjake? Te, ki so iste vere? Kdo je moj bližnji.
Jezus je na to odgovoril s to priliko. Nekega človeka so
na poti iz Jeruzalema v Jeriho napadli roparji, ga pretepli in
pustili samega. Po tej poti sta šla najprej mimo duhovnik in
zatem levit, ki se nista, ko sta videla tega človeka ranjenega,
ustavila, ampak šla naprej. Prišel pa je mimo Samarijan, to
je prebivalec Samarije in kot tak zaničevan s strani Judov,
ker ni prakticiral prave vere. In ravno on, ko je videl tega nesrečnika, kot pravi evangelij, »se mu je ta zasmilil. Stopil je k
njemu… obvezal rane… ga peljal v gostišče in poskrbel zanj«.
Naslednji dan je gostilničarju zaupal skrb zanj, mu plačal zanj
ter mu rekel, da bo ob povratku poravnal ostalo.
Na tej točki se je Jezus obrnil k učitelju postave in ga vprašal: Kdo od teh treh, duhovnik, levit, Samarijan, se ti zdi,
da je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? Oni pa
seveda, ker je bil pameten, je dejal: »Tisti, ki mu je izkazal
usmiljenje«. Na ta način je Jezus popolnoma preobrnil začetno stališče učitelja postave in tudi našo.
Ne smem katalogizirati drugih, da bi se odločil, kdo je moj
bližnji in kdo ne. Od mene je
odvisno ali sem ali nisem bližnji
osebi, odločitev je moja, torej,
od mene je odvisno ali sem bližnji ali ne osebi, ki jo srečam in
ki potrebuje pomoč, pa četudi
je tuj ali sovražen. In Jezus je
zaključil: »Pojdi in tudi ti tako
delaj!«
Lepa lekcija. To ponavlja vsakemu od nas: »Pojdi in tudi ti

tako delaj!«, postani bližnji bratu in
sestri, ki ju vidiš v težavah. »Pojdi
in tudi ti tako delaj.« Opravljaj dobra dela, ne izgovarjaj samo besede, ki zginejo z vetrom. Na misel mi
prihaja popevka: »Besede, besede,
besede.« Ne. Delati. Delati. In preko
dobrih del, ki jih vršimo z ljubeznijo
ter veseljem do bližnjega, bo naša
vera vzklila in prinašala darove.
Vprašajmo se. Vsak naj odgovori v lastnem srcu. Vprašajmo se:
'Je naša vera rodovitna? Rodi dobra
dela, ali je sterilna in torej bolj mrtva
kot živa? Postajam bližnji ali grem
mimo? Sem med tistimi, ki razvrščajo ljudi, kot se jim zdi? Ta vprašanja
si je dobro postaviti, pogosto si jih
postaviti, saj bomo na koncu sojeni po delih usmiljenja. Gospod bo
morda rekel: »Torej ti, se spomniš
takrat tistega na poti jih Jeruzalema
v Jeriho? Tisti na pol mrtev človek
sem bil jaz. Se spomniš? Tisti lačen
otrok sem bil jaz. Se spomniš? Tisti
migrant, ki ga mnogi želijo odgnati stran, sem bil jaz. Tisti osamljeni
stari starši zapuščeni v domovih za
ostarele, sem bil jaz. Tisti osamljeni
bolnik v bolnišnici, ki ga nihče ni obiskal, se bil jaz.'
Naj nam pomaga Marija hoditi po
poti velikodušne ljubezni do drugih,
po poti dobrega Samarijana. Naj
nam pomaga živeti osnovno zapoved, ki nam jo je Kristus zapustil. To
je pot, ki vodi v večno življenje.
papež Frančišek, 10. julija 2016

ORATORIJ
Iskrena hvala mladim voditeljem in
animatorjem, da ste tako srčno med
seboj povezani izpeljali letošnji oratorij. Hvala tudi gospodinjam in vsem,
ki ste prispevali hrano, priboljške,
posodo, posodili in postavili oder, pomagali s prevozi … Program zahteva
veliko priprav, dragocen je ne le za
otroke, ampak tudi za mlade, ki skupaj ustvarjate
in
sodelujete. Zelo lepo
je, da ste se
pridružili tudi
novi. Lepo je,
ker z delom in
darovi sodelujete odrasli.
Naj posajena semena med mladimi
in otroci rastejo. Poskrbimo za zalivanje. Oratorij naj ne bo le dodatna
počitniška dejavnost. Poskrbimo, da
bodo otroci in mladi tudi redno pri nedeljski maši doma ali drugje. Večno
življenje ni šolska dejavnost in ne gre
na počitnice.
NADOMEŠČANJE
Do četrtka sem na poti z mojimi nečaki in pranečaki; če bo potrebno, se
obrnite na Joška Tomažiča v Šempasu: 041 636 260.
SREČANJE
v petek se dobimo na krajšem informativnem sestanku v petek, ob 20.45
v Batujah. Vabljeni člani pastoralnega
in gospodarskega sveta in drugi sodelavci iz župnije Batuje. Kdor je pač
sedaj doma. Dobimo se samo za najbolj osnovne stvari. Z župnijski pastoralni sveti se bomo dobavili skupaj
vse tri župnije.
ŠAGRA SVETE MARJETE
V nedeljo obhajamo praznik svete
Marjete Antiohijske v Skriljah. Lepo

vabljeni k sveti maši. Po maši procesija svetega Rešnjega telesa po
vasi. Letos se zaradi časovne omejitve ustavimo le pri dveh oltarjih.
Dogovorite se, da vsako leto izmenično poskrbita po dva zaselka. Poskrbimo za sodelovanje in zbranost.
V Kamnjah ne bo svete maše.

na določitev ur ni vplival prav nihče od
župljanov. Upoštevali smo uveljavljeno pravilo, da ima dopoldansko najbolj
prikladno uro največja župnija ali tam,
kjer pride največje občestvo. Oboje pripada Kamnjam, zato tak razpored. Lahko bi šli tudi v red kroženja, vendar se
to marsikje ni izkazalo za dobro, prihaja
do zmede.
Tudi na podružnicah ne bo moglo biti
NOVA RAZPOREDITEV
vedno na reden dan. Druge obveznosti,
NEDELJSKEGA BOGOSLUŽJA
pogrebi, osmine, 30. dnevi, pomembne
Razumem, da so spremembe bole- obletnice … bodo marsikdaj spremenili
če. Sedaj že na lastni koži občutimo običajni red med tednom.
sušo duhovnih poklicev. Možnosti je
v naših krajih še vedno zelo veliko. Tudi pri mašnih namenih vas prosim za
Bodimo pripravljeni tudi nekaj žr- potrpežljivost. Zlasti za nedelje ne bom
tvovati. Podobne spremembe kmalu mogel nikoli zanesljivo obljubiti datučakajo tudi druge drugje župnije, ki ma. Tudi čas čakanja je težko določiti.
imajo sedaj še lahko bolj sprejemljiv Sveto mašo naročite vsaj 3, 4 … mesece
urnik nedeljskih maš. Časi udobne prej, za maše, opravljene v Šempetru,
dostopnosti so mimo. Prej ko bomo pa pred začetkom naslednjega meseca.
to sprejeli, več blagoslova bomo de- Zelo vas bom spodbujal, da se boste
ležni. V naši dekani- sami dobivali pri skupni molitvi v domači
ji smo med prvimi, cerkvi. Pomembno je, da pridemo skupoleg nas doživljajo paj. Nedeljska maša pa je in bo vedno
podobne spremem- temelj krščanskega življenja. Potrudimo
be na Otlici, Colu se in širimo v okolico pravo krščansko in
in v Podkraju in so
odprto držo.
tudi prisiljeni sprejeti manj primerne
STRŽIŠČE
ure. V drugih dekanijah pa je takih
Mladi, zelo vam žeprimerov že več.
lim, da tvegate ta
Vzemimo nedeljsko sveto mašo kot
teden zase. Poguveselo dolžnost in hkrati kot izvir mno se odločite in se pridružite mladim,
moči. Dovolj možnosti je, da gre- ki pridejo z vseh koncev. Prispevek za
ste k sveti maši drugje. Dodana je cel teden je 65 eur. Skupaj gremo v
še tretja možnost večerne maše v prvem tednu avgusta, lahko greste na
Selu, ki je nekje v sredini. Tam zato katerega od tednov v juliju. Družine pa
v kroženju ne bo drugih tedenskih vabim na družinski konec tedna od 11.
maš, ki bodo krožile tudi po podru- do 14. avgusta.
žnicah na podružnicah.
Nekaterim, najpogosteje starejšim, HVALA
pride bolj prav zgodnja ura; zaradi za vaše darove; v nedeljo ste v Črničah
družin z otroki prve maše ne dajemo
darovali 342,36 evra, v Kamnjah 131,40.
bolj zgodaj. V Črničah je sedaj boleča sprememba na manj primerno Hvala za darove za oratorij.
11. uro, v Batujah ste morali sprejeti zgodnejšo uro. Rad bi poudaril,
da sem se glede ur posvetoval samo
z izkušenimi duhovniki in škofijo,

