RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 04. 02. 2018 – 11. 02. 2018
5. ned. med
letom
04. 02. 2018
Pon., 05. 02.
Agata
Torek, 6. 02.
Pavel Miki
Sreda, 7. 02.
Četrtek, 8. 02.
Prešernov dan
Petek, 09. 02.
Polona
Sobota, 10.02.
Sholastika
6. ned. med
letom
11. 02. 2018

08.00
10.00
18.00
07.00
10.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
18.30

Za žive in pokojne Lemut, Grivška pot 23
Za žive in rajne župljane
+ Franc Praček, Cebejeva 10
++ starši Slokar in Stibilj, Cebejeva 6
DSO: za družino Podgornik
+ Srečko – Feliks Zajec, Polževa 13/Č
V priprošnjo in zahvalo, Žapuže
+ brat Jan, Ob Hublju 5
+ Stanislav Kompara, Lavričeva 44
8. dan + Danica Kravos, Slomškova 1/B
++ starši Slokar, dar Žapuže 34

18.30

8. dan + Peter Peljhan
++ Čeligoj, Vipavska 5/A
+ Bogomil Hladnik, Žapuže 84
Žapuže: ++ Brecelj, Žapuže 33
+ Anton Krapež, Kidričeva 50
+ Ivan Ličen, Idrijska 19, dar Slejkoti 1
Za žive in rajne župljane
++ Valič, IV. Prekomorska 21

07.00
17.00
18.30
08.00
10.00
18.00

Oddane maše: ++ Škvarč in Fakuč, Kožmani 18; + Halina, Zdravko in Angela Brecelj,
Kožmani 18; + Stanislav Fakuč, Kožmani 18

Hvaležnosti nam polno je srce,
da v Šturjah smemo klicat´ Božje ime,
da življenje z vami delimo si lahko
ter z deli in besedo vsak dan služimo.
Hvaležnosti nam polno je srce,
da sprejemajo odprte nas roke.
Kar za nas velikodušno poskrbite,
pri Bogu vse povrnjeno dobite.
Hvaležnosti nam polno je srce,
da zaupate v molitve skromne te,
ki iz naše se kapele dvigajo vsak dan,
naj bodo vedno v blagoslov vsem vam.
Hvaležnosti nam polno je srce,
da Bogu smemo služit´ tukajle.
V srcih naših ena prošnja tli,
da naše delo in molitev le Boga slavi.

Ob dnevu Bogu
posvečenega
življenja, ko s
hvaležnostjo
prebiramo
besede,
zapisane v
zadnjih
oznanilih, se
želimo tudi
sestre z verzi
zahvaliti Bogu,
gospodu župniku
in vsem vam,
dragi Šturci.

5. NED. MED
LETOM

04. 02. 2018 – 11. 02. 2018; št. 5/18
Radost ljubezni-LJUBEZEN V ZAKONU: DRŽA SLUŽENJA–USTREŽLJIVOST, BREZ NEVOŠČLJIVOSTI
Beseda potrpežljivost se v celotnem
OZDRAVIL JE RAZNOVRSTNE BOLNIKE
Svetem pismu uporabi samo enkrat;
Tisti
čas je Jezus prišel iz shodnice in se z
pomeni dobrohotnega človeka, ki kaže
Jakobom
in Janezom takoj napótil v
svojo dobroto v svojih delih. Sv. Pavel
Simonovo
in Andrejevo hišo. Simonova tašča
pojasni, da potrpežljivost ni nedejavna
je
ležala,
ker
je bila vročična, in brž so mu
drža, temveč dejavno dinamično in
povedali
o
njej.
Pristópil je, jo prijel za roko in
ustvarjalno odzivanje v odnosu do
jo
vzdignil.
Vročica
jo je pustila in ona jim je
drugih. Ljubezen je drugim v korist
stregla.
Ko
pa
se
je
zvečerilo in je sonce
in jim pomaga. Zato se prevaja tudi
zašlo,
so
prinašali
k
njemu vse bolnike in
kot 'ustrežljiv' ali pripravljen na
obsedene.
Vse
mesto
se je zbralo pred vrati.
služenje. Ljubezen ni samo občutje,
In
ozdrávil
je
veliko
bolnikov
z različnimi
ampak nekaj več. Hebrejski glagol
boleznimi
in
izgnal
veliko
hudih
duhov, ki pa
»ljubiti« pomeni »delati dobro«. Sv.
jim
ni
dovôlil
govoriti,
ker
so
ga
poznali.
Ignacij Lojolski pravi: »Ljubezen se
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je
mora uveljaviti bolj v dejanjih kot pa v
vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam
besedah«. Tako lahko ljubezen
molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili.
pokaže vso svojo rodovitnost in
Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.«
pomaga izkusiti srečo, ki je v dajanju;
Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja
plemenitosti in veličini samopodaritve,
naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to
ne pa da bi tehtali in pričakovali plačilo,
sem prišel.« In prihajal je v njihove shodnice,
izključno samo zaradi dajanja in
služenja. Kot nasprotje ljubezni je omenjena drža nevoščljivosti ali zavisti. To pomeni,
da v ljubezni ni prostora za občutja nezadovoljstva, kar zadeva dobro drugega. Pri
nevoščljivosti gre za žalost zaradi tujega dobrega, ki kaže, da nas sreča drugih ne
zanima, ker smo osredotočeni izključno nase. Medtem ko nas ljubezen spodbuja, da
izstopimo iz sebe, nas nevoščljivost zapira v lastni jaz. Resnična ljubezen ceni tuje
uspehe, ne občuti jih kot grožnjo in se osvobaja grenkega okusa nevoščljivosti.
Sprejema dejstvo, da ima vsak drugačne darove in različne poti v življenju. Skuša torej
odkriti lastno pot do sreče, drugim pa pustiti, da najdejo svojo. Končno gre za zadnji
dve Božji zapovedi: »Ne želi hiše svojega bližnjega; ne želi žene svojega bližnjega ne
hlapca ne dekle ne vola ne osla in ničesar, kar je tvojega bližnjega!« Ljubezen nas
vodi k iskrenemu sprejemanju vsakega človeka, tako da priznamo njegovo pravico
do sreče. Tega človeka ljubim, ga gledam z očmi Boga Očeta in tako sprejemam,
da se lahko veseli lepega trenutka. Prav ta lastnost ljubezni me vodi k temu, da zavrnem
krivico in se ne sprijaznim, da nekateri živijo v preobilju, medtem ko drugi nimajo
ničesar; ali me spodbuja k prizadevanju, da tudi izločeni iz družbe doživijo vsaj malo
veselja. To pa ni zavist, ampak pravičnost (AL96).

OZNANILA ZA TEDEN 04. 02. 2018 – 11. 02. 2018

Romanje k Materi Tereziji v Makedonijo

Svetopisemska skupina: ponedeljek ob 19h v župnišču.

Datum: 27. april – 1. maj 2018; Čas potovanja: 5 dni/ 4 noči
Predviden program potovanja:
1.DAN, 27.4.: Ajdovščina – Niš
2. DAN, 28.4.: Niš – Skopje
3. DAN, 29.4.: Skopje – Sv. Naum – Ohrid – Tirana (Albanija)
4. DAN, 30.4.: Tirana – Črna Gora
5. DAN, 1.5.: Črna gora – Ajdovščina
CENA: 298 EUR pri najmanj 45 potnikov, 318 EUR pri najmanj 40 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedenih relacijah, 4x POLPENZION v hotelih
3/4* (Niš, Skopje, Tirana, Črna gora), lokalne vodnike v Skopju, Tirani in Ohridu,
lokalne takse, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: vstopnine med ogledi (Ćele Kula pribl. 1,26 EUR, spominska hiša Matere
Terezije brezplačno, samostan sv. Naum pribl. 2 EUR), enoposteljna soba 60
EUR/osebo.
PRIPOROČAMO:
Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini VZAJEMNA TUJINA 5 dni:
5,51 EUR po osebi (20-49 potnikov).
Zavarovanje v primeru odpovedi: 13 EUR po osebi (zavarovanje krije odpoved do
24.00 ure pred odhodom, zaradi nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja
zavarovanca ali ožjih družinskih članov, smrti ožjih družinskih članov, elementarne
nesreče, ki zavarovancu onemogoča potovanje)
KORISTNE INFORMACIJE:
EVSROPSKA KARTICA zdravstvenega zavarovanja: se uporablja v državah članicah
EU in EGP ter Švici, v Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji. Je
brezplačna in jo lahko naročite na ZZZS. Opozarjamo, da kartica v nekaterih državah
krije samo nujno medicinsko pomoč. Kartica ne krije zdravstvenih storitev pri
zasebnih izvajalcih.
DOKUMENTI za potovanje: Slovenski državljani lahko v Srbijo, Makedonijo, Albanijo
in Črno goro vstopajo na podlagi slovenskega potnega lista oziroma na podlagi
slovenske osebne izkaznice. Pred odhodom preverite veljavnost osebnih
dokumentov.
PRIJAVE se zbirajo v župnišču do zasedbe mest na enem avtobusu ali najkasneje do
20. marca, akontacija 100 EUR ob vpisu, ostalo 14 dni pred odhodom.

Srečanje za razvezane bo v torek, 6. 2. ob 20h v župnišču, Levstikova 1.

Podrobnejši program na listih zadaj ali na internetni strani župnije.

Uradne ure: V tem tednu ne bo uradnih ur, oglasite se pred večerno mašo ali po
dogovoru.
Molitev pred Najsvetejšim: Sreda po maši, pridite, molimo!
Verouk je reden za vse skupine, odpade v četrtek zaradi praznika.
Mladinska in veroučna maša v petek: Pri maši sodeluje 7. razred.
Dar za župnijo: 80 EUR, 2 darovalca, 120 EUR za oznanila, Bog povrni!
Čiščenje in krašenje cerkve: Starši 1. razreda, sledijo starši 2. razreda.
Novi strežniki: Novi strežniki povabljeni na vaje v soboto ob 16h v cerkev.
Pusti so dnevi, če sonce ne sveti,
cvetje usiha in čaše zapira;
isto je z dušo, če Kristusa nima,
vene vsled grešnih strasti in umira.
Pridi, Zveličar, ti sonce nebeško,
pridi, posveti nam v duše slabotne!
Pošlji nam žarkov, da bodo
pregnali
grešne oblake iz duše temotne.
V milosti sveti s teboj bomo rasli,
duša bo cvela ob soncu gorkem;
rasla bo v čednostih, ker se bo
grela
v tvoji ljubezni ob srcu dobrotnem.
Pusti so dnevi (Terčelj, 1930)

Delavnica molitve in življenja za otroke:
Torek ob 17h v župnišču.
Delavnica molitve in življenja za starše
in druge odrasle: V sredo ob 19h v
Marijinem domu, učilnica zgoraj.

Smučarski dan v Zoncolanu (Italija) bo v
četrtek, 8. 2. Odhod avtobusa izpred
župnišča ob 06.30. Cena smučarske
vozovnice je 26 EUR pri skupinskem
popustu, otroci od letnika 2008 naprej
imajo smučarsko karto zastonj, potrebno
bo dokazilo z osebno izkaznico. Avtobusni
prevoz 9 EUR. Prosim, da pripravite točen
znesek (35 EUR), poberemo na avtobusu.
Vsak odgovarja za svojo varnost na
smučišču in tudi za zavarovanje v primeru
poškodbe. Od tam bomo odšli ob 15.00 ali po dogovoru na avtobusu. Prostih je še 5
mest na avtobusu.
Blagoslov domov: V tem tednu:
Kidričeva in Pot v Žapuže: ponedeljek od 10.00 – 12.00 in 15.00 – 17.00
Goriška, Vipavska, Na Livadi in Na trati: torek od 09h – 12h in 15.30 – 19.00
Bevkova: sreda dopoldne in popoldne
Milana Klemenčiča: petek dopoldne in popoldne

Ob slovenskem kulturnem prazniku, v sredo 7. februarja 2018 ob 20. uri vabi Klub
krščanskih izobražencev Ajdovščina v galerijo Lična hiša v Ajdovščini na večer
besede in glasbe z umetnico pianistko Andrejo Kosmač. Glasbeno bodo večer
obogatili njeni otroci: Ana, klavir, Manca, violina in Nejc, čelo.
Kulturni dogodek na Šturskem placu: V sredo, 7. 2. 2018, bodo učenci tretješolci
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina na Šturskem placu delili kulturo vsem, ki si bodo vzeli
čas ter jih prišli pogledat in poslušat. Dogodek se bo odvijal ob 11.00.

NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV
Krstna nedelja, 25. 2. 2018 ob 10h in 8. aprila.
Začetek posta: pepelnica, 14. februar 2018.

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnija Šturje, Levstikova 1, 5270 Ajdovščina: 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

