RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 03. 12. – 10. 12. 2017
PRVA ADV.
NED.
03. DEC. 2017

Pon., 04.12.
Janez Damaščan

Torek, 05.12.
Sreda, 06.12.

08.00
10.00
18.00

+ Franc Praček, Cebejeva 10
Za žive in rajne župljane
+ Andreja, Kidričeva 2/A

07.00
10.00
18.30
07.00
18.30
18.30
07.00
18.30
08.00
18.30

++ družina Stopar, IV. Prekomorska 55
DSO: + Silverija Nagode, Žapuže 109
+ Marija Gorup, I. Kosovela 15
V dober namen, Lavričeva 39
++ Marc, Levstikova 2
Za zdravje, Dolga Poljana 3/c
30. dan + Iva Markeljc, Grivška pot 3/a
+ Peter Lulik, Ob Hublju 5
V zahvalo, Polževa 10
Na čast MB za zdravje, Lavričeva ulica
V čast SD, Žapuže 5

07.00
17.00
18.30
08.00
10.00
18.00

+ Silvo Trošt, Bazoviška 8
Žapuže: + Srečko Lemut, dar prijatelji
+ Albina Krapež, IV. Prekomorska 12/a
+ Darko Vrtovec, Vojkova 3
Za žive in rajne župljane
+ Franc Novak, IV. Prekomorska 53

Miklavž, šk

Četrtek, 07.12.
Ambrož, šk

Petek, 08.12.
Brezmadežna

Sobota, 09.12.
DRUGA ADV.
NED.
10. DEC. 2017

ADVENT PRI NAS DOMA – prvi adventni teden
Priprava na praznik Jezusovega rojstva naj družino poveže v molitvi in
pogovoru. Predlog družinske molitve v adventu:
Na adventnem venčku prižgemo ustrezno število svečk, glede na teden.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen
Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija…
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija…
In beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava Marija…
Prosi za nas sveta Božja porodnica – da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj
in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi
vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
En večer v tem tednu razmislimo in se doma pogovorimo ob besedah iz nedeljskega
berila: Ti, Gospod, si naš oče, Naš odkupitelj iz davnine ti je ime. Zakaj si
dopústil, Gospod, da smo zašli s tvojih poti, zakaj si nam zakrknil srce, da se
te ne bojimo? Vrni se zaradi svojih služabnikov, zaradi rodov, ki so tvoja
dediščina. Davno smo postali kakor tisti, ki jim ne vladaš, kakor tisti, ki ne
kličejo nase tvojega imena. (Iz Iz 63,16 sl).
Kdaj mi skrenemo z Gospodovih poti? Kaj v naši družini prosimo Jezusa, ki bo prišel med
nas? Kje se pozna, da je naša družina krščanska družina? Ali Gospod vlada nad našimi
vsakdanjimi odločitvami in prizadevanji?
Da se spomnimo, da je Gospod naš Oče, pogovor zaključimo z Oče naš in se pokrižamo v
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. ADV. NED.

03. 12. 2017 – 10. 12. 2017; št. 45/17
'Radost ljubezni' – POKLICANOST DRUŽINE: GLEDATI JEZUSA
Skrivnost krščanske družine lahko razumemo samo v luči neskončne ljubezni nebeškega
Očeta, ki se je razodel v Kristusu, on pa se je daroval do konca in živi med nami. Živega
Kristusa vidimo navzočega v mnogih zgodbah ljubezni. Jezus je z ljubeznijo in nežnostjo gledal
na moške in ženske, ki so ga srečali; njihove
Čujmo, ker ne vemo, kdaj pride hišni
korake je spremljal z resnico, potrpežljivostjo
in usmiljenjem, ko jim je oznanjal zahteve
gospodar
Božjega kraljestva. Tako nas Gospod tudi Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in
danes spremlja v naših prizadevanjih, da bi čujte, ker ne veste, kdaj pride čas! Tako bo kakor s
človekom, ki je zapústil svoj dom in šel na
živeli evangelij družine (AL60).
Nova zaveza uči: »Vse, kar je ustvaril Bog, je potovanje. Svojim služabnikom je izróčil oblast,
dobro in ničesar ne smemo zametavati, le da vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naróčil, naj
to s hvaležnostjo uživamo« (1 Tim 4,4). čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni
Zakon je Gospodov dar (1 Kor 7,7). Ob tem gospodar zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali
pozitivnem ovrednotenju je zelo poudarjeno ob zori da vas ne najde spečih, če pride
nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!«
varovanje tega Božjega daru: »Zakon naj (Mr 13,33-37)
spoštujejo vsi in postelja naj ostane neomadeževana« (Heb 13,4). Ta Božji dar vključuje
spolnost: »Ne odtegujta se drug drugemu« (1Kor 7,5).
Neločljivosti zakona (»Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne loči«) ne smemo razumeti kot
človeku naložen »jarem«, temveč kot dar ljudem, združenim v zakonu. Tako Jezus pokaže,
kako Božja ljubeznivost spremlja pot ljudi, ozdravlja otrdela srca in jih spreminja s svojo milostjo
(AL62).
Kristus je odrešil zakon in družino. Zakon in družina prejmeta od Kristusa po njegovi Cerkvi
potrebno milost, da pričujeta za Božjo ljubezen in živita kot občestvo.
Jezusov zgled je vzorec za Cerkev. Svoje javno delovanje je začel z znamenjem, ki ga je
naredil na svatbi v Kani. Preživljal je vsakdanje trenutke prijateljstva z Lazarjevo družino in z
njegovima sestrama ter s Petrovo družino. Slišal je jok staršev zaradi njihovih otrok, jim vrnil
življenje in tako razodel pravi pomen usmiljenja, ki vključuje ponovno vzpostavitev zaveze.
Skrivnost božiča in Nazareta, polna družinskega duha, iz katere pijejo tudi krščanske družine,
da bi obnovile svoje upanje in veselje: z Marijinim „da“ ob angelovem oznanjenju je bila v njeni
maternici spočeta Beseda; Jožefov „da“ je dal Jezusu ime in skrbel za Marijo; praznovanje
pastirjev ob jaslih; češčenje modrih z vzhoda; beg v Egipt; Zaharijevo pobožno pričakovanje in
veselje spremlja rojstvo Janeza Krstnika; obljuba, ki se je za Simeona in Ano izpolnila v templju;
začudenje pismoukov, ko so slišali modrost dečka Jezusa. In potem dolgih 30 let, ko si je Jezus
služil kruh z delom svojih rok, ponavljal molitve in živel po verskem izročilu svojega ljudstva.
Zaveza ljubezni in zvestobe, iz katere živi sveta družina v Nazaretu, osvetljuje in oblikuje vsako
družino ter jo usposablja, da se bolje sooča z neljubimi pripetljaji v življenju in zgodovini. Na tej
osnovi lahko postane vsaka družina – tudi v svoji šibkosti – luč v temi sveta. Tu se učimo, kako
naj družina živi. Nazaret naj pove, kaj je družina; kaj njena skupnost ljubezni, kaj njena resna in
preprosta lepota in njen posvečeni in nedotakljivi značaj; kako blagodejna in nenadomestljiva je
vzgoja, ki jo dobimo v družini; kako velika je vloga družine na družbenem področju (AL66).

OZNANILA ZA TEDEN 03. 12. – 10. 12. 2017
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00.
Dobrodošli v župnišču tudi izven uradnih ur, če sem doma.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši, pridite molimo!
Verouk je reden za vse skupine.
Molitev Angel Gospodov v adventu ne molimo po maši v cerkvi, ampak doma.
Mladinsko in veroučno mašo v petek oblikujejo mladi skupaj s skupino Svetnik,
ki bo pela pri maši. Obenem je praznik Brezmadežne. Lepo vabljeni k sveti maši.
Po maši ob 19.30 bo s pričevanjem in slavilno molitvijo sodelovala skupina Svetnik.
Povabljeni mladi iz vse dekanije. Po zaključku še druženje v Marijinem domu.
Miklavž napoveduje svoj obisk v torek, 5. 12. ob 17h v Marijinem domu. Prijavljeni
otroci bodo dobili tudi majhna darila.
Dar za župnijo: 200 EUR, 3 darovalci
Čiščenje in krašenje cerkve: Cebejeva 1 – 25, sledi Cebejeva 26 do konca.
Devetdnevnica pred Brezmadežno: Doma ali v cerkvi se vsak dan priporočimo
Brezmadežni, da bi jo mogli posnemati.
Rosite, nebesa, dežujte Boga,
Božične voščilnice: Nabavite jih lahko na
Zveličarja dajte nam, Kralja sveta.
adventne nedelje po maši pred Marijinim domom,
Odpri se dno zemlje, široko odpri,
željeni prispevek za misijone je 2 EUR.
iz tebe Emanuel naj se rodi.
/Filip Terčelj, Rosite, nebesa,1930/
Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19h.
Kateheti: Srečanje bo v sredo ob 19h.
Šiviljski krožek: Prvo srečanje bo v petek, 8. 12. ob 09h v župnišču. Krožek bo
vodila Bernarda. Povabljene predvsem mamice na porodniškem dopust. Prav pride
šivalni stroj, kdor ga ima, naj ga prinese s seboj.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci povabljeni v četrtek ob 17h v župnišče.
Listek za naročilo tiskovin vzemite zadaj in ga vrnite v župnišče do 15. 01. 2018.
Tiskovine, ki jih boste naročili in plačali preko župnišča, boste prejemali po pošti na
vaš naslov. Listek izpolnite čitljivo.
Hvala možem za novo okrasitev vhoda k cerkvi iz Cankarjevega trga.

NAPOVEDNIK
ADVENTNI VEČERI 2017
Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas vipavske dekanije vabita na
adventne večere, ki bodo potekali v avli škofijske gimnazije v Vipavi:
Drugi večer: četrtek, 7. decembra ob 20. uri: PREUREDITEV ŽUPNIJ V KOPRSKI
ŠKOFIJI Z VIDIKA PRETEKLIH STOLETIJ NA VIPAVSKEM. Predava: g. I. Albreht.
Tretji večer: četrtek, 14. decembra ob 20. uri: DRUŽINA, PROSTOR ODNOSOV IN
LJUBEZNI. Predavateljica dr. Alenka Rebula.
Skupina ob Katekizmu: Zadnje srečanje v koledarskem letu bo v pon., 11. 12.
Skupina Srce – za vse, ki so doživeli zakonsko ločitev – bo v župnišču v Šturjah
v torek, 12. 12. ob 20h. Gost večera bo p. Tomaž Mikuš, pogovor bo tekel o
osvobajanju od zamer.
Večerna zarja: Srečanje bo v sredo, 13. 12. po večerni maši.
Svetopisemska urica za najmlajše: V petek, 15. 12. ob 17h.
Jaslice v cerkvi se bodo postavljale v soboto, 16. 12. Hvala vsem, ki ste še pred
poslabšanjem vremena nabrali mah.

Slika romarica: Marija išče dom za Jezusa. Kot je delala to v Betlehemu, želi zdaj
trkati na vrata naših domov. Šturci bomo prijaznejši od Betlehemčanov.
Ob pripravi na misijon vabim, da se bolj številno vpišete za Marijino podobo, ki bo
obiskovala družine od začetka devetdnevnice naprej. Slika lahko potuje po družinah
tudi po božičnem prazniku. Vpišite se zadaj pri križu do 16. 12., potem se bo naredil
razpored, da bodo slike šle po čim krajši poti od hiše do hiše.
MISIJON 2019
V župniji Šturje in Ajdovščina bo v postu 2019 potekal misijon.
Tokrat bo imel malo drugačno obliko. Ne bo potekal 10 zaporednih dni, ampak 5
postnih vikendov. Čeprav bodo govori pri mašah namenjeni vsem, pa bomo ob
posameznih vikendih dali poudarek na srečanju posameznih skupin: prvi bodo
nagovorjeni otroci in mladi, na
MOLITEV ZA USPEH MISIJONA
drugem vikendu, ob sv. Jožefu,
POST 2019
očetje in možje, ob tretjem vikendu
Bog, naš Oče,
in prazniku materinstva žene in
naša župnija obhaja misijonsko leto.
matere, ob četrtem vikendu bomo vsi
Prenoviti želimo naš krščanski poklic,
povabljeni k zakramentu sprave, ob
naše družine in življenje v župniji.
petem vikendu sklep misijona. Vmes
Blagoslovi delo za duhovno prenovo.
bodo
nagovorjeni
še
bolniki,
Po Svetem Duhu odpri srca vseh,
molitvene
skupine,
zakonci,…
da Te bodo tisti, ki Te ljubijo, še bolj ljubili
Dogovori
z
voditelji
misijona
in da se bodo tisti, ki so se oddaljili,
potekajo.
znova približali Tebi.
Pomembno pa je, da se vsi zavemo
Utrdi nas,
priprave, zato je pred nami
da bomo uresničevali poklic kristjana.
misijonsko leto, ki ga začenjamo z
Pomagaj našim družinam,
letošnjim adventom v obeh župnijah.
da se bodo zavedale odgovornosti
Vabim, da molitev ob misijonskem
za življenje in vzgajale mlade za življenje
letu postane domača v vsakem
po veri.
našem domu. Vsebinsko molitev
Podari nam živo vero, trdno upanje in
pove, kaj je misijonsko leto: prenova
velikodušno ljubezen.
duhovnega življenja. Ker ravno
Na priprošnjo Matere Marije nam daj
sovpadata začetek adventa in
spoznati
začetek priprave na misijon, se
kdo smo in kaj potrebujemo za življenje
najprej vprašam, kje sem kot
po evangeliju.
kristjan, da bom od tam naprej gradil
Sprejmi te naše prošnje
ali kakor pravi molitev: da Te bodo
po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
tisti, ki Te ljubijo, še bolj ljubili in
da se bodo tisti, ki so se oddaljili,
znova približali Tebi. Zato smo vsi povabljeni, da v misijonsko leto vstopimo in
nekaj naredimo na sebi. Večkrat ko bomo molitev molili, večkrat se bomo spomnili,
da smo vsi poklicani k prenovi osebnega in občestvenega krščanskega življenja.
Misijonsko leto izročam Božjemu blagoslovu in v ta namen molim za vse župljane.
Natisnjeno molitev dobite zadaj, vzemite jo domov, dajte jo tudi sosedom in
prijateljem.

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

