RAZPORED SVETIH MAŠ 01. 09. 2019 – 08. 09. 2019
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Za naše prvoobhajance, Grivška pot
Za žive in rajne župljane
+ duh. Angel B. in + Niko Batič, IX. korpus 19
+ Julijana in Marija Nabergoj, Polževa 15/A
DSO: + Estera Vrtovec, Brje 50
Obl. + Marija Vidmar, IX. korpus 30
++ starši, Kosovelova 1
+ Klavdija Ličen, Dolenje 20
V čast SD za blagoslov šolskega leta
++ starši Krušič, Cebejeva 3/a
+ Mirko Blaško in vsi pokojni, Žapuže 12
++ Bizjak, Polževa 6/B
+ duh. Ivan Likar
Obl. + Ivan Kopatin
+ Jože Bajc, Kosovelova 1
Poročna sveta maša
30. dan + Iva Černic, Lavričeva 16
V čast SD, Bazoviška 3
Za žive in rajne župljane
V čast SD, Grivška 25/D

KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN
(Lk 14,1.7-14)
Ko je Jezus v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji,
so ga ti opazovali. Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže, je
povabljenim povedal priliko. Govóril jim je: »Kadar te kdo povabi na
svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je
imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti
rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti presedati na
zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti
reče tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš
počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje,
bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.«
Tistemu, ki ga je povabil, pa je govóril: »Kadar prirejaš kosilo ali večerjo,
ne vabi ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te
morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš
gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne
morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«

22. NAV. NED.

01. 09. 2019 – 08. 09. 2019; št. 35/19
RAZMISLEK OB KONCU POČITNIC
Nek duhovnik je dejal: Živel je fant, ki je bil kot otrok pri papežu. Dejal mu
je:« Zakaj jaz kot otrok ne morem prejemati sv. obhajila?« Potem pa je ta
otrok odrasel in odšel v bogoslovje in postal duhovnik, in bil 9 let kaplan,
9 let župnik, 9 let škof in nato je postal papež Pij X. In nekega dne med
sprejemanjem ljudi pristopi k njemu otrok in ga povpraša: "Zakaj jaz kot
otrok ne morem prejemati sv. obhajila"? In takrat se je PIj X. spomnil tega
dogodka in naredil vse potrebno za Odlok o zgodnjem in pogostem
prejemanju sv. obhajila.
Dan danes pa je nek duhovnik pri maši dejal: "Veste tudi to poletje nisem
zadovoljen, naše cerkve so med poletnimi počitnicami izpraznjene otrok.
Veste, za to bomo nekega dne še delali pokoro, prav vsi." In res se lahko
zgodi, da bo nekega dne pristopil kakšen otrok k papežu in ga poprosil:
"Sveti oče, veste, danes ni več tako kot je bilo, otroci in njihovi starši niso
več hvaležni za zgodnje in pogosto prejemanje sv. obhajila. Storimo kaj,
da preprečimo nevredno prejemanje sv. obhajila.
Vsi si želimo, da se to ne bo nikoli zgodilo. In pri zadnji pridigi na Kureščku
nam je nadškof Hočevar položil na srce veliko upanje kot tudi našo veliko
odgovornost. Marsikaj je lahko drugače, če upamo, prosimo in molimo ter
delujemo. Želimo edinost kristjanov, želimo nove duhovne poklice, želimo
dobre in svete zakone in njihove družine, želimo mir na svetu, a na naše
skupnosti pade velika soodgovornost in posledice težkega greha, zaradi
neopravičljivega izostanka od sv. maše in nevrednega prejemanja sv.
obhajila. To je velika bridkost Jezusovega in Marijinega Srca.
Naši otroci in njihovi starši se bodo te dni vrnili v naše župnije k sveti maši.
Čeprav so pogosto med poletjem izostali od sv. maši se morda ne
zavedajo, da morajo že pred prvim prejetjem sv. obhajila k spovedi, kajti
za vreden prejem sv. obhajila moram biti brez velikega ali smrtnega greha,
neupravičen izostanek od nedeljske sv. maše pa je preveč pogosto ravno
to.
Bog blagoslovi po priprošnji bl. A. M. Slomška in mučenca Lojzeta
Grozdeta novo pastoralno in šolsko leto!
p. Tomaž Strehar

OZNANILA
Uradne ure: V ponedeljek 17.30 – 18.30 in četrtek od 9h do 11h.
Zaradi verouka ob četrtkih popoldne ne bo več uradnih ur.
Skrb za cerkev: Vipavska cesta (samo čiščenje, za okrasitev
poskrbijo novoporočenci), sledi Na Livadi in Na Trati.
Darovi za župnijo: 210 EUR, 5 darovalcev, Bog povrni.
Molitev pred Najsvetejšim bo v četrtek po maši.
Karitas vabi ob sredah ob 7h na pohod, zbirno mesto je pred
župniščem.
Tečaj za krst: Priprava na krst za starše prvega otroka poteka tri
zaporedne torek v septembru: 3., 10. in 17. septembra v Marijinem
domu v Šturjah. Pred prvim srečanjem se oglasite pri domačem
župniku. Za krst drugega otroka pa se starša namesto tečaja
dogovorita za srečanje in pripravo pri domačem župniku.
Priprava na zakon: od nedelje, 8. septembra do nedelje, 13.
oktobra. Srečanja potekajo šest zaporednih nedelj v župnišču v
Šturjah, s pričetkom ob 16h. Informacije in prijave: Marko Sabotič,
marko.sabotic@gmail.com, 051 677 727.
Shod v Logu bo danes, 1. sept. Spoved ob 16h, maša ob 17h.
Urnik verouka za veroučno leto 2019/20. Kakšne malenkosti
uredimo še na srečanju s starši.
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3. raz
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Vpis k verouku in srečanje za starše v Marijinem domu:
Drugi razred: Ponedeljek, 2. 9. ob 19.30
Tretji razred: Torek, 3. 9. ob 19.30
Četrti, peti, šesti razred: Sreda, 4. 9. ob 19.30
Sedmi, osmi, deveti razred: Četrtek, 5. 9. ob 20.00
Predšolski in prvi razred: Petek, 6. 9. ob 19.30

Starši na enem srečanju vpišete vse otroke iz družine, ki bodo obiskovali
verouk. Na srečanju boste dobili vse veroučne pripomočke, zato jih letos
ne kupujte v Zvončku.
Prispevek za veroučno leto 2019/20 je 15 EUR na družino. Če kdo ne
more, ni treba prispevati.
Veroučni pripomočki, dobite jih ob vpisu otroka in poravnate stroške:
PREDŠOLSKI VEROUK: Mapa + liturgični zvezek – 5 EUR
POPRAVLJAMO: 1. raz.: mapa + liturgični zv. – 5 EUR (brez del. zvezka)
2. raz.: Praznujemo z Jezusom – 10 EUR + liturgični zvezek – 5 EUR
3. raz.: Kristjani praznujemo skupaj – 10 EUR + lit. zvezek – 5 EUR
4. raz.: Pot v srečno življenje – knjiga 8,50 EUR + mapa + lit. zv. – 5 EUR
5. raz.: Znamenja na poti k Bogu – knjiga 8,50 EUR + del. zv. 5,50 EUR +
lit. zvezek – 5 EUR
6. raz.: Skupaj v novi svet – knjiga 8,50 EUR + mapa + lit. zv. – 5 EUR
7. raz.: V življenje – knjiga 8,50 EUR + del. zv. 5,50 EUR + lit. zv. – 5 EUR.
8. raz.: mapa + liturgični zvezek – 5 EUR in Sveto pismo od doma
9. raz.: mapa + liturgični zvezek – 5 EUR in Sveto pismo od doma
Mape boste dobili ob vpisu k verouku. Nekateri razredi, kot piše, ne bodo
imeli delovnega zvezka, pač pa mapo za liste, ki jih bomo delili pri verouku.
Doma ali pri sorodnikih poglejte, če morda že imate knjigo od starejših
otrok, v tem primeru ni treba nabavljati nove.
Izračunajte kaj potrebujete in pridite na srečanje s čim bolj točnim zneskom,
da ne bomo iskali drobiža za vračanje.
Začetek verouka: V prvem tednu septembra bo v času verouka sveta
spoved za otroke od 4. razreda naprej, verouk pa začnemo za vse razrede
v tednu po 8. septembru.
Katehetska nedelja: Za blagoslov novemu šolskemu in veroučnemu letu
bomo prosili v nedeljo, 8. septembra, na praznik Marijinega rojstva. K tej
maši lahko prinesete tudi šolske torbe, ki jih bomo blagoslovili.
Prvi petek: Povabljeni k sveti spovedi in svetemu obhajilu. Bolnim in
starejšim pa prinesemo obhajilo v petek v dopoldanskem času.
Odpustek pri sestrah: Jubilejno leto, ko je mogoče dobiti odpustek v
kapeli naših sester, se zaključuje. Zadnja možnost bo ta petek od 9h do
10h in od 15h do 17h. Za prejem odpustka je treba k spovedi, obhajilu in
moliti po papeževem namenu v kapeli šolskih sester.
Stična mladih: Letošnja Stična mladih bo v soboto 21.9.2019. V dekaniji
bomo organizirali prevoz z avtobusom, za katerega se prijavite do torka,
17.9. Odhod je ob 7.00 iz Ajdovščine. Denar za prevoz, 9€, oddate
župniku ob prijavi. Vstopnino, 5€, oddate na avtobusu. Dijaki, študentje
ter mladi v poklicih, vabljeni v Stično. Več na: www.sticna.net

