RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 01. 10. – 08. 10. 2017
25. NAV. NED.
Rožnovenska
01. OKT. 2017

Pon., 02. 10.
Angeli varuhi
Torek, 03. 10.
Sreda, 04. 10.
Frančišek Asiški

Četrtek, 05. 10.
M.F.Kowalska
Petek, 06. 10.
Bruno

Sobota,07. 10.
Rožnoven. MB
26. NAV. NED.
8. OKT. 2017

08.00
10.00
19.00

++ starši Krapež, Bevkova 1
Za žive in rajne župljane
++ starši Ipavec, Polževa 8

07.00
10.00
18.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
08.00
10.00
19.00

V samostanu: za samostansko skupnost
V DSO: V zahvalo za uslišano prošnjo
+ Peter Bajc, dar Slomškova 2
+ Marija Jerončič, Vojkova 5
V čast SD, dar D.B.
++ starši Jerončič, Grivška pot 26
Na čast SD, Cebejeva 35
+ Damjana Polanc, dar Gorjanovi, Cebejeva
++ Lemut, Kožmani 21
+ Marija in Alojzij Likar, Livada 7
++ Bizjak, Grivška pot 22
Za duhovne poklice
+ brat in starši Curk, Idrijska 14
+ Vinko Čuk, Slomškova 17
+ brat in starši ostrožnik, Grivče 5/a
Za žive in rajne župljane
+ Marjan Golja, dar Batagelj

Center NOVO UPANJE vabi na delavnico: RAZVIJANJE NOTRANJE MOČI
Ko se nam zgodi, da se vedno znova znajdemo v odnosih, ki so za nas boleči …
Ena od možnosti ukrepanja je udeležba na delavnici Razvijanje notranje moči, kjer
je v kotizacijo vključena knjiga Kako najti moč za samopomoč? avtorice dr. Sabine
Jurič Šenk.
Kje: Rizzatova vila, Goriška cesta 17, Ajdovščina
Kdaj: 6. okt 2017 (16.30-20.00) in 7. okt. 2017 (09.00-13.30)
Kotizacija: 85 EUR, nakazilo na TRR: SI56 6100 0001 0628 540, Delavska
hranilnica ali gotovinsko plačilo ob prihodu.
Obvezne prijave do 01. okt. na: info@novoupanje.si ali sabina.juric.senk@utrink.si
Za več informacij pokličite: 030/23 51 17 (Jerneja) ali 041/ 34 14 14 (Sabina)
Delavnico bosta vodili: Jerneja Dimec Bratina, zakonska in družinska terapevtka,
in dr. Sabina Jurič Šenk, psihologinja.

UKULELA glasbene urice

Ukulela je v svetu vse bolj priljubljen 4-strunski instrument. Zaradi enostavnosti
igranja, praktičnosti in relativno nizke cene instrumenta ga igra vedno več ljudi.
UKULELA glasbene urice so namenjene starejšim otrokom in odraslim, ki bi želeli
osvojiti osnovno tehniko igranja na ukulelo.
Kdaj? SREDA 18.00 -19.00 Kje? Ljudska univerza Ajdovščina. Mentorica
programa: Ana Červ. Čimprej pokličite: 041 437 785. Udeležba je BREZPLAČNA.

26. NAV. NED.

01. 10. 2017 – 08. 10. 2017; št. 37/17
'Radost ljubezni' – POT TRPLJENJA IN KRVI
Družinska idila, kot jo prikazuje psalm,
ne zanika grenke resničnosti, ki
zaznamuje celotno Sveto pismo.
Bolečine, zlo in nasilje uničujejo
družinsko življenje, kjer naj bi bila
notranje povezana življenje in ljubezen.
Božja beseda je stalna priča te temne
razsežnosti, ki se odpre že na začetku,
ko se odnos ljubezni in čistosti med
moškim in žensko zaradi greha spremeni
v prevlado: »Po svojem možu boš
hrepenela, on pa bo gospodoval nad
teboj« (1 Mz 3,16).

Grešniki pojdejo v Božje kraljestvo
(Mt 21,28-32)

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in
starešinam ljudstva: »Kaj se vam zdi? Nekdo
je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel:
›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je
odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je
premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto.
Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel.
Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?«
Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično,
povem vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo
pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč
prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste
verjeli, cestninarji in nečistnice pa so mu
verjeli. Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste
skesali, da bi mu verjeli.« Tako bo tudi moj
nebeški Oče stóril z vami, če vsak iz srca ne
odpustí svojemu bratu.«

Pot trpljenja in krvi vodi od bratomornega
nasilja Kajna nad Abelom in različnih
sporov med sinovi in med ženami očakov
Abrahama, Izaka in Jakoba, kar privede
kasneje do tragedij, ki s krvjo preplavijo
Davidovo hišo; vse do raznovrstnih
družinskih težav, ki prevevajo Tobijevo pripoved ali grenko izpoved zapuščenega
Joba (AL20).
Tudi Jezus se rodi v skromni družini, ki mora kmalu bežati v tujo deželo. Vstopi v
Petrovo hišo, kjer je njegova tašča bolna; vidi dramo smrti v Jairovi hiši in v
Lazarjevem domu; sliši obupan krik vdove iz Naima ob izgubi edinega sina in usliši
prošnjo očeta božjastnega dečka v majhni podeželski vasi. Jezus od blizu pozna
strahove in napetosti v družini ter jih vključi v svoje prilike: od sina, ki zapusti svojo
hišo, in se spusti v pustolovščino, do težavnih sinov z nerazložljivimi načini
obnašanja. Jezus je med povabljenimi na svatbo, ki lahko pusti sramoten vtis, ker je
zmanjkalo vina, ali zato, ker izostanejo povabljeni gostje. Prav tako pozna môro
zaradi izgubljenega novca v revni družini (AL21).
Torej Sveto pismo niso le abstraktne teoretične misli, ampak praktično prijateljsko
spremstvo na življenjskem potovanju; tudi za družine, ki se znajdejo v krizi ali sredi
kakršne koli bolečine, saj nam Sveto pismo kaže cilj poti, ko bo Bog »obrisal vse
solze z njih oči in smrti ne bo več; tudi ne bo več ne žalovanja ne vpitja ne bolečine«.

OZNANILA ZA TEDEN 01. 10. – 08. 10. 2017
Shod v Logu: Danes ob 16h priložnost za sveto spoved, ob 17h sveta maša.
Povabljeni k zadnjemu shodu v tem poletju.
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.30 in četrtek 09.00 –11.00. Dobrodošli v župnišču tudi
izven uradnih ur, če sem doma.
Pozdravljena Mati
Verouk je reden za vse skupine.
Pozdravljena Mati, Marija Devica,
Mavrično katehetske igre: Kristina
pozdravljena sveta skrivnostna cvetlica!
vabi otroke k Mavrično katehetskim
Najlepše jesenske smo rože nabrali
igram. Potekale bodo ob petkih od
za tebe, Gospa, Kraljica neba!
Le sprejmi ta venec skrivnostne molitve,
16.30 – 17.30 v župnišču.
da ž njim zadostimo vse grešne žalitve!
Dar za cerkev: /
Te rože so radost, bridkost in
trpljenje,
Čiščenje in krašenje cerkve: Gornje
v njih gledamo tvoje skrivnostno življenje;
Žapuže, sledi Bizjaki.
ki bilo je polno skrivnosti najlepših:
Češčenje Najsvetejšega: V četrtek
sladkosti srca, grenkobe gorja.
po maši. Pridite, molimo! Od 17h dalje
Veselje v življenju si z Bogom delila,
bo v spovednici na razpolago za
Ti z njim si trpela, se z njim veselila.
sveto spoved pater Luka iz Križa.
Pomagaj, Marija, prečista Devica,
ti bodi trpečim vselej tolažnica!
God angelov varuhov bomo obhajali
Ti znaš zveseliti, ti znaš tolažiti:
v ponedeljek. Jutranja maša bo v
obriši solze, umiri srce!
kapeli samostana, ki je posvečena
V trpljenju in radosti tvoji ostati želimo,
njim na čast.
presveta usmiljena Mati.
Svetopisemska skupina:
Filip Terčelj, Božji spevi, 1929
Ponedeljek po večerni maši v
župnišču, brali in razmišljali bomo ob
Matejevem evangeliju.
Krožek kvačkanja: Šolsko leto je v polnem teku, tako so pred nami tudi delavnice.
Poleg delavnic kvačkanja, ki bodo letos potekale 2. in 4. sredo od 17 h do 18h v
Marijinem domu, bomo imeli tudi delavnico izdelovanja vizitk v pick point tehniki, ki
pa bodo potekale 1. in 3. sredo ob istem času. Vabljeni vsi, ki imate željo po
ustvarjanju, že 1. sredo v oktobru in sicer 4.10.2017.
Sodelavci pri katehezi: Srečanje bo v sredo, 4. okt. po večerni maši.
Svetopisemske urice za najmlajše. V petek bo prvo srečanje za otroke, stare 3 – 6
let. Zanje bomo vsakih štirinajst dni pripravili svetopisemsko urico, njim primerno.
Lepo povabimo starše, da pripeljejo otroke v Marijin dom v petek ob 17h. Urico bomo
vodili Helena, s. Ema in Zoran.
Veroučna in mladinska maša: V petek. Sodeluje 4. razred, povabljeni pa otroci in
starši vseh razredov.
Srečanje za animatorje bo v petek po večerni maši v župnišču. Povabljeni vsi, ki ste
sodelovali na oratoriju in tudi drugi mladi. Mladinsko srečanje obeh skupin zato
odpade.

Strežniki, strežnice: Strežniki povabljeni, da se poleg nedelje udeležite vsaj ene
maše med tednom. V zakristiji se vpišite, kateri dan v tednu boste sodelovali pri maši.
ODGOVORNO STARŠEVSTVO IN NAČRTOVANJE DRUŽINE
V okviru letošnjega Tedna za življenje bo v Marijinem domu v Šturjah v soboto, 7.
10. ob 19.30, srečanje za zakonce in mlade o vprašanjih odgovornega starševstva
in načrtovanja družine. Srečanje bodo oblikovali zakonca Mojca in Marko Mejak in s.
Mirjam Cvelbar, ginekologinja. Zakonca Mejak bosta spregovorila o osebnih
izkušnjah na zakonski poti, s. Mirjam Cvelbar pa o medicinskih vidikih, o
poučevanju BOM in o Radosti ljubezni. Lepo vabljeni!
Naša samostanska skupnost je v tem tednu dobila novo sestro, ki bo tudi
prednica samostana. Želimo ji prijetno bivanje v naši župniji.
S. Mihaela Berčon je rojena v župniji Javorje blizu Šmartnega pri Litiji. Leta 1961 je
kot kandidatka prišla v skupnost sester v semenišču v Ljubljani. Nadaljevala je
noviciat v Pančevu v Srbiji. Po zaobljubah leta 1964 je živela, delovala in študirala v
skupnostih v Repnjah in Mariboru. Nato je bila direktorica doma onemoglih v
Zrenjaninu v Srbiji. Naposled se je spet vrnila v Repnje in nato v Ljubljano. Od leta
1984 do 2012 je bila provincialna ekonoma, vmes od leta 1989 do 1995 pa tudi
provincialna predstojnica. Leta 2012 je bila od strani vrhovnega vodstva poslana v
Argentino, kjer je leto in pol upravljala tamkajšnjo provinco. Zadnja tri leta je bila
predstojnica skupnosti na Viču v Ljubljani. Sedaj se je z veseljem pridružila
skupnostni sester v Šturjah in se veseli življenja med vami, domačini.
V torek, 3. oktobra 2017 ob 18.30 Vas vabimo v Lavričevo knjižnico v Ajdovščini
na predstavitev knjige Ivana Albrehta Filip Terčelj: duhovnik v primežu dveh
svetovnih vojn in treh zločinskih režimov.
Oktober – mesec rožnega venca: Rožni venec je v obliki vrvice, kar nakazuje, da
ta molitev povezuje. Naj v tem mesecu povezuje naše družine ob večerih, župnijo
pa pred vsako sveto mašo. V tem tednu molimo za na čast Srcu Jezusovemu in
Marijinemu za vse, ki začenjajo študijsko leto. Naj se naši študenti izobražujejo in
vzgajajo za dobrobit naše domovine v prihodnosti, saj bodo prav izobraženci nosilci
družbenega življenja, kulture, vrednot in zakonodaje.

NAPOVEDNIK 08. – 15. OKTOBER 2017
Srečanje ob Katekizmu: v torek, 10. 10. zvečer.
Večerna zarja: V sredo, 11. 10. zvečer.
Romanje v Medjugorje: Četrtek, 12. 10. ob 06h izpred župnišča.
Terčeljev shod: V nedeljo, 15. 10. ob 16h v Logu, po maši kratka predstavitev knjige o F.T.

______________________________________________________

POD ČRTO: Mašni nameni in politika: Nekdo je v tem tednu poslal anonimno pismo v
župnišče, obkrožil mašni namen: V čast SD za zdravje, in med drugim resno pripisal: »Ali bo
maša v čast stranki SD (Socialni demokrati) v korelaciji z njimi?« Upam, da se je Sveti Duh
(SD) nasmejal vsaj toliko kot jaz. Saj tudi mašni namen: Na čast MB v zahvalo in priprošnjo ni
za Štajersko prestolnico Maribor, ampak na čast Materi Božji (MB). Hvala za hudomušnost,
upam da ne gre za versko nevednost☺

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnija Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26;
odgovarja Zoran Zornik, župnik : 041 673 292, e-pošta: zoran.zornik@rkc.si;
duhovni pomočnik g. Ivan Albreht: 041 885 796

