RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU 04. 03. 2018 – 11. 03. 2018
3. postna
nedelja
04. 03. 2018
Pon., 05. 03.
Hadrijan
Torek, 06. 03.
Nika
Sreda, 07. 03.
Perpetua,
Felicita
Četrtek,08. 03.
Janez od Boga

Petek, 09. 03.
Frančiška
Sobota, 10.03.
40 mučencev
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11. 03. 2018
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+ Franc Žgavc, dar Slejkoti 1
Za žive in rajne župljane
Križev pot v šturski cerkvi
+ duh. Franc Krašna, dar Koren, Polževa 15
V čast SD, Idrijska 19
V zahvalo, Vipavska 13/B
V čast MB v zahvalo in priprošnjo, Kožmani 12
DSO: obl. + Hilda Stopar
++ starši, Grivška pot 24
Žapuže: + Silverija Nagode, Žapuže 109
30. dan + Marija Rustja, Grivška pot 5/A
+ Stanislav Kompara, Lavričeva 44
+ Justina Žgavec, Idrijska 15
++ Paljk, Kosovelova 23
Za duše v vicah, Kosovelova 1
++ Slokar, Grivče 10
++ starši Bratina, Bazoviška 15
V zahvalo MB, Žapuže 21/A
++ Terčelj, Grivče 13
Za žive in rajne župljane
Križev pot iz Grivč na Fužine
+ Marjan Golja, Polževa 41

Sprejemam samo maše, ki jih lahko oddam drugim duhovnikom.
Oddane maše: + Milka Curk, Slomškova 19, dar sosedje (2x);
++ Marc, Levstikova 2; ++ Raspor, Cebejeva 12; ++ Kariž,
Cebejeva 12; ++ Cvek, Cebejeva 12; V čast MB v zahvalo,
Cebejeva 12; V čast MB za mlade družine, Cebejeva 12;
+ Irena, Idrijska 27; Za zdravje, Idrijska 27; + brat in starši Curk,
Idrijska 27.
Razpored vodenja križevega pota: (pridite v zakristijo 15 minut pred začetkom)

NEDELJA
PETEK
NEDELJA
PETEK
NEDELJA
PETEK
NEDELJA
V. PETEK

04.03.
09.03.
11.03.
16.03.
18.03.
23.03.
25.03.
30.03.

ZAKONSKA SKUPINA (14.00)
STARŠI 1., 2. IN 3. RAZ. (18.30)
KRIŽEV POT NA FUŽINE (14.00)
MLADI IN ANIMATORJI (18.30)
MEŠANI PEVSKI ZBOR (14.00)
SKVO (18.30)
SVETOPISEMSKA SKUPINA (14.00)
LITURGIČNI BRALCI (15.00)

Iskreno vabilo k udeležbi pri križevem potu v postu in k delavniškim mašam.
Naredimo nekaj več v postnem času in darujmo to za našo župnijo
v letu priprave na misijon.

3. POSTNA
NEDELJA

04. 03. 2018 – 11. 03. 2018; št. 9/18

Radost ljubezni-ljubezen v zakonu: odpuščanje ('ljubezen vse odpusti')
Če dovolimo, da hudobno
Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil
občutje
prodre
v
našo
Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v
notranjost,
damo
prostor
Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc
zameri, ki se ugnezdi v našem
in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In
iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z
srcu. Pomeni 'jemati slábo v
ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in
račun', 'ga zabeležiti', 'biti
prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel:
zamerljiv'. Temu nasprotno pa
»Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne
odpuščanje sloni na pozitivni
delajte tržnice!« Njegovi učenci so se spomnili, da je
drži, skuša razumeti šibkost
pisano: ›Gorečnost za tvojo hišo me použiva.‹ Judje
drugega in si prizadeva iskati
so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da
opravičila za drugega človeka,
smeš takó delati?« Jezus jim je odgovóril in rekel:
»Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil. «
kakor Jezus: »Oče, odpústi jim,
Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta
saj ne vedo, kaj delajo«. Toda
tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On pa je
pogosto bolj kot to iščemo
govóril o templju svojega telesa. (Jn 2,13-25)
krivdo, si predstavljamo vse
večjo hudobijo, hudobne namene vseh vrst, tako zamera raste in se zakorenini. Vsaka
napaka ali padec sozakonca tako škodi ljubezenski zvezi in trdnosti v družini. Težava
je, ko pripisujemo vsemu isto težo in smo pri vsaki napaki drugega neizprosni. Pravično
uveljavljanje lastnih pravic se tako spremeni v vztrajno in stalno žejo po maščevanju,
ne le zdravo obrambo lastnega dostojanstva. Ko smo užaljeni ali razočarani, je
odpuščanje sicer možno in zaželeno, se pa ne bo zgodilo zlahka. Družinsko občestvo
je možno ohranjati in živeti le z veliko pripravljenosti za požrtvovalnost, od vseh in od
vsakega se zahteva velikodušna pripravljenost za razumevanje, odpuščanje,
spravljivost. Vsaka družina ve, kako sebičnost, razprtija, napetosti in navzkrižja hudo
prizadenejo in včasih tudi smrtno ranijo njeno skupnost: od tod mnoge razklanosti v
družinskem življenju. Da bi mogli odpustiti in doživeti osvobajajočo izkušnjo, moramo
najprej razumeti sami sebe in odpustiti samim sebi. Naše napake ali kritični pogledi
ljudi, ki jih ljubimo, nas pogosto privedejo do tega, da izgubimo naklonjenost do sebe.
Zato bežimo pred naklonjenostjo in se v medsebojnih odnosih v nas množijo strahovi,
obtoževanje drugih postane lažno olajšanje. Svojo osebno zgodovino je treba vključiti
v molitev, sprejeti sebe, znati shajati s svojimi omejitvami in odpustiti samim sebi, da bi
imeli enako držo tudi v odnosu do drugih. To izhaja iz izkušnje, da je Bog nam
odpustil, da smo brez naših zaslug opravičeni. Dosegla nas je ljubezen, ki je bila pred
vsakim našim delom in ki vedno dá novo priložnost, jo podpira in spodbuja. Če
sprejmemo, da je Božja ljubezen brezpogojna, da Očetova prijaznost ni ne kupljena ne
plačana, bomo lahko ljubili ne glede na vse in odpuščali drugim, tudi ko so do nas
krivični. Sicer naše življenje v družini ne bo več kraj razumevanja in spodbujanja,
temveč bo prostor napetosti in medsebojnega kaznovanja.

OZNANILA ZA TEDEN 04. 03. 2018 – 11. 03. 2018
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli vedno, ko sem doma.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, molimo! Najsvetejše bo v
postnem času izpostavljeno tudi pred večerno mašo, kadar bo le mogoče.
Verouk je reden za vse skupine.
Mladinska in veroučna maša v petek: Mašo oblikuje 5. razred.
Dar za župnijo: 100 EUR, 1 darovalec, 20 EUR za oznanila, Bog povrni!
Namesto cvetja pokojni Alojziji darovi za župnijo: 165 EUR
Namesto cvetja pokojni Nadi darovi za župnijo: 120 EUR
Hvala za zbrane darove, ki bodo trajnejši od cvetja in sveč.
Čiščenje cerkve: Starši 5. r. (ob 09h), sledijo starši 6. r.
Akontacija za romanje: Prosim, da poravnate akontacijo
100 EUR do 15. 3.
Prva spoved za prvoobhajance bo v času verouka in sicer za prvo skupino v
ponedeljek 5.3., za drugo skupino pa v četrtek 8.3., obakrat ob 17h. K otrokovi prvi
spovedi povabljeni tudi starši, s seboj prinesete krstno svečo. Starši naj se skupaj z
otrokom potrudijo, da bo otrok znal spovedni obrazec, kakor tudi, da se bo na spoved
vsebinsko pripravil.

SREČANJA V TEM TEDNU:
Presvete rane Jezusa
Animatorji svetopisemskih uric:
Presvete rane Jezusa,
Ponedeljek ob 19h v župnišču.
ljubezni neusahljivi vir,
Skupina ob Katekizmu: Torek ob 19h v žup. iz vas je tekla sveta Kri,
da bi človeštvo našlo mir.
Razvezani: Torek ob 20h v župnišču.
Priprava staršev na krst prvega ali drugega Zavetje ste preganjanim,
otroka: V torek ob 20h v Marijinem domu. pribežališče žalostnim,
Priprava velja za oba starša, lahko se je vsakdo bo srčni mir dobil,
kdor se bo v božje rane skril.
udeležite že pred rojstvom otroka. Pred prvim Hitite k božjim ranam vsi,
srečanjem se oglasite pri domačem župniku, hitite zlasti grešniki;
da dobite prijavnico.
umile bodo duše vam
Kateheti: V sredo ob 19h v župnišču.
in vas branile grešnih ran.
Postni večeri: V dvorani srednje šole Veno
(Filip Terčelj, 1929)
Pilon v Ajdovščini:
V četrtek, 8. marca ob 20 uri: Matjaž Črnivec: SRCE REFORMACIJE
Svetopisemska urica za predšolske otroke: Petek ob 17h v Mar. domu.
Postna predavanja v Križu, 9. marec ob 19h, (samostanska kapela) predaval
bo Boštjan Harij: Moški, ženska in Sveto pismo.
Križev pot iz Grivč na Fužine bo naslednjo nedeljo, 11. 3. ob 14h, če bo
primerno vreme. Pridružili se bodo tudi župljani iz Ajdovščine in Ustij. Vaščane
iz Grivč prosim, da pripravijo križe kot postaje križevega pota in en križ, ki ga
bomo nosili. Vodenje posameznih postaj bomo razdelili na Grivčah.
Povabljene tudi družine veroučencev. V primeru slabega vremena bo križev
pot v župnijski cerkvi.

Velikonočni spovedi naproti:
Mala šola zdravja v duši, telesu in duhu – Gospod, ozdravi nas!
1. Bolezen počutiti se nesmrtnega ali nepogrešljivega. Že en sam obisk na
pokopališču lahko pomaga videti imena številnih ljudi, ki so morda mislili, da so
nesmrtni, imuni in nepogrešljivi.
2. Bolezen pretirane delavnosti. Že Jezus je svoje učence pozval k počitku, saj
opuščanje tega vodi v stres in nemir.
3. Bolezen umske in duhovne okamenelosti je bolezen tistih, ki so postali izurjeni stroji,
ne pa Božji ljudje, ki ne znajo jokati ali se veseliti z drugimi.
4. Bolezen pretiranega načrtovanja poskuša usmerjati svobodo Svetega Duha.
5. Bolezen slabega koordiniranja nastane med člani, ki niso v občestvu, kot orkester,
ki proizvaja hrušč, ker člani ne sodelujejo in ne živijo občestvenega in ekipnega duha.
6. Duhovna Alzhaimerjeva bolezen je prizadela tiste, ki so izgubili spomin na svoje
srečanje z Gospodom in tiste, ki so odvisni od lastnih strasti, kapric ali obsedenosti.
7. Bolezen tekmovanja in prevzetnosti nas vodi v lažne ljudi, katerih zunanji videz in
znamenja odlikovanj postanejo prvi cilj življenja.
8. Bolezen govoric in opravljanja.
V tem tednu molimo tretjo desetko žalostnega dela: Ki je za nas s trnjem kronan bil.
Nedelja: Ob današnjem evangeliju premislim: Kaj bi Jezus izgnal iz mojega življenja?
Ponedeljek: Molimo za našo domovino in njene voditelje.
Torek: Molimo za duhovno prenovo naše župnije v tem misijonskem letu.
Sreda: Molimo za starše, da bi odgovorno skrbeli za prenos vere na mladi rod.
Četrtek: Prosimo za nove duhovne poklice in za zvestobo že poklicanih.
Petek: Molimo v spravo za naše grehe in za spreobrnjenje grešnikov.
Sobota: Molimo, da bomo kristjani odkrili pomen nedelje in zvestobo nedeljski maši.

Molitev zaključimo z vzklikom:
Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.
NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV
Zaradi načrtovanja dopustov objavljamo datum oratorija: 2. – 6. julij 2018.
Svetopisemska skupina: v ponedeljek, 12.3. po večerni maši.
Animatorji oratorija: V petek, 16. 3., vodijo križev pot. Po maši bodo v župnišču
daljne priprave na poletni oratorij. Prespimo v župnišču. V soboto zjutraj bodo med
nami voditelji oratorija iz Rakovnika v Ljubljani, skupaj z nami bodo izvedli mini šolo
za animatorje. Zaključimo v soboto popoldne. S seboj prinesite spalne vreče.
Zakonska skupina: V petek, 16.3. ob 20h, v župnišču.
Strežniki: V soboto, 17. 3. bo v Vipavi škofijsko srečanje za strežnike in strežnice.
Več ste zvedeli na pripravi, podrobnejše informacije naslednjo nedeljo.

Postni večeri na srednji šoli Vena Pilona:
Četrtek, 15. marca ob 20 uri: p. Tomaž Mikuš DJ: ZASTONJSKOST IN
BREZPOGOJNOST ODPUŠČANJA
Četrtek, 22. marca ob 20 uri: dokumentarni film o nadškofu Antonu Vovku: GOREČI
ŠKOF. Projekciji filma bo sledil pogovor z režiserjem Davidom Sipošem.

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

