RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 05. 11. – 12. 11. 2017
31. NAV. NED
zahvalna
05. NOV. 2017

Pon., 06.11.

Torek, 07.11.
Sreda, 08.11.
Četrtek, 09.11.
Petek, 10.11.

Sobota, 11.11.
32. NAV. NED
12. NOV. 2017

08.00
10.00
18.00

V zahvalo in priprošnjo, Kožmani 5
Za jubilante in vse žive in rajne župljane
+ duh. Ignacij Štrancar, Ustje 71

07.00
10.00
18.30
07.00
18.30
18.30

++Nabergoj, Kidričeva 52
Maša v Domu starejših občanov
Za vnuke, Livada 7
++ Likar
++ starši Mervič, IV. Prekomorske 58
8. dan + Katja Bovcon, C. IX. Korpusa 47
30. dan + Marija (Jelka) Korun, Bevkova 7
Za zdravje, Žapuže 91
+ Ivan Sever, IV. Prekomorske 24
+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
+ Marija Gorup, Kosovelova 15

08.00
18.30
07.00
18.30
07.00
15.30
18.00
08.00
10.00
10.00
18.00

+ Ivan Ličen, Idrijska 19
Za otroke in mladino ob koncu oratorijskega dne
Žapuže: + Peter Bajc, dar prijatelji
+ Ivan Cencič, Bevkova 1
Za žive in rajne župljane
Žapuže: Za žive in pokojne vaščane
V zahvalo in prošnjo za zdravje, Polževa

ZAHVALA KOPRSKEGA ŠKOFA JURIJA BIZJAKA

Ob praznovanju 40-letnice obnovljene koprske škofije se škof Jurij
zahvaljuje:
»Vam in vašim župljanom se zahvaljujem za prijazen odziv na moje povabilo
k praznovanju 40-letnice obnovljene in razširjene Škofje Koper, za vaše
molitve in dobre želje, za vašo navzočnost pri slovesnosti v stolnici in za vaš
prispevek na dekanijskih stojnicah na trgu pred stolnico.
Vsi navzoči smo bili priča, kako so vsi načini vašega sodelovanja pri
praznovanju, pa najsi bo pri evharistični mizi v stolnici ali pri krušni mizi na
stojnici, bili prijazno sprejeti in se izkazali za prijetno doživetje.
Na spominsko podobico smo napisali Mojzesove besede: 'Štirideset let je že
Gospod, tvoj Bog s teboj, ničesar ti ni manjkalo'. Naj bo Gospod, naš Bog, še
naprej pred nami in njegov angel naj hodi pred nami!«
Kot je znano, smo se ob štiridesetletnici škofije v Kopru predstavili verniki z
vse škofije po posameznih dekanijah oz občinah. Vsaka občina je
predstavila določene kulinarične posebnosti in z njimi postregla. Naša
dekanija (občini Ajdovščina in Vipava) sta bili naprošeni, da pripravita vino in
sokove za pogostitev. Na pomoč sta se velikodušno odzvala oba župana, g.
Tadej Beočanin in g. Ivan Princes. Obema se iskreno zahvaljujemo!

31. NAV. NED.

05. 11. 2017 – 12. 11. 2017; št. 41/17
'Radost ljubezni' – DRUŽINA DANES
Biti moramo hvaležni, da večina ljudi ceni trajne in spoštljive družinske odnose. Cerkev
spodbuja
k
rasti
v
ljubezni,
premagovanju konfliktov in vzgoji otrok. Eden je naš Učitelj, mi vsi pa smo bratje
Mnogi cenijo moč milosti zakramenta Tedaj je Jezus spregovóril množicam in svojim
sprave in evharistije, ki pomaga učencem: »Mojzesov stol so zasedli pismouki in
prenašati težave zakona in družine. farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo,
Cenimo pričevanje zakoncev, ki se niso po njihovih delih pa se ne ravnajte; govorijo namreč,
izkazali samo v tem, da imajo trden pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena in jih
zakon, ampak tudi v tem, da imajo še nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom
vedno skupne načrte in ohranjajo nočejo premakníti. Vsa svoja dela opravljajo zato, da
medsebojno naklonjenost. Mnogi se bi jih ljudje videli. Napravljajo si širše molitvene
vprašujejo, ali je sporočilo Cerkve o jermene in podaljšujejo robove na obleki. Radi imajo
zakonu in družini jasen odsev častno mesto na gostijah, prve sedeže v shodnicah,
Jezusovega nauka. Jezus je predložil pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo ›učitelj‹. Vi pa
zahteven ideal, a ni nikoli izgubil si ne pravite ›učitelj‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa
sočutne bližine do šibkih, kot sta bili ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹,
kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih. Tudi si ne
Samarijanka in prešuštnica.
To ne pomeni, da bomo prenehali pravite ›vodnik‹, kajti eden je vaš Vodnik, Kristus.
opozarjati na dekadenčno kulturo, ki ne Največji med vami naj bo vaš strežnik. Kdor se bo
pospešuje ljubezni in trajne podaritve v poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo
današnji »kulturi začasnega«. Gre za povišan.« (Mt 23,1-12)
naglico, s katero ljudje prehajajo iz
enega ljubezenskega odnosa v drugega. Mislijo, da je – podobno kot na družbenih
omrežjih – ljubezen mogoče vključiti in izključiti, kakor uporabniku ugaja. Gre za strah, ki
ga zbuja perspektiva trajne zaveze, na obsedenost s prostim časom, na tehtanje
stroškov in koristi. Odnos do stvari in okolja se prenaša na medosebne odnose: vsak
predmet lahko uporabimo in potem zavržemo, potrošimo in uničimo, ga do konca
izkoristimo, dokler nam služi (AL39).
Živimo v kulturi, ki mlade ljudi sili v to, da si ne morejo ustvariti družine, ker so brez
možnosti za prihodnost. Na drugi strani pa ta ista kultura ponuja toliko možnosti izbire, ki
prav tako ovirajo pri tem, da bi si ustvarili družino. Mladi so pogosto prisiljeni odložiti
poroko zaradi ekonomskih, zaposlitvenih ali študijskih problemov; tu so še vplivi ideologij,
ki razvrednotijo zakon in družino; izkušnja neuspeha drugih zakonskih parov, ki se ji
nočejo izpostaviti; zgolj čustveno in romantično pojmovanje ljubezni; strah pred izgubo
svobode in neodvisnosti; zavračanje vsega, kar se zdi institucionalno in birokratsko. Najti
moramo besede, utemeljitve in pričevanja, ki bodo nagovorile mlade ljudi tam, kjer so
pripravljeni na velikodušnost, zavezanost, ljubezen in celo junaštvo, da bodo z
navdušenjem in pogumom sprejeli izziv zakona (AL40).

OZNANILA ZA TEDEN 29. 10. – 05. 11. 2017
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli v župnišču
tudi izven uradnih ur, če sem doma.
Vsi svetniki
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši,
O srečni dom nad zvezdami,
pridite molimo!
kjer bivajo vsi blaženi,
Verouk je reden za vse skupine.
predragi bratje in sestre,
Mladinsko in veroučno mašo v petek
ki so ločili se z zemlje.
oblikujejo animatorji. Po maši z mladimi in
Obrisal Bog je njih solze,
animatorji nadaljujemo v župnišču s pripravami
nič več bolesti ne trpe,
na oratorijski dan. Prespimo v župnišču in
minil je jok, minila smrt,
zjutraj nadaljujemo z oratorijskim dnevom, ki
veselja raj jim je odprt.
ga zaključimo z mašo ob 15.30.
Presrečni bratje in sestre,
Oratorijski dan: V soboto bo oratorijski dan za
ki v Bogu se radujete,
prijavljene otroke. Hvala mladim, ki so
vodite nas v nebeški raj,
pripravljeni sodelovati. Zbiranje otrok v soboto
kjer bomo srečni vekomaj!
od 08.45 do 09.00 pred Marijinim domom. Za
Življenje naše kratko je,
kosilo bo poskrbljeno, otroci naj ne nosijo s
končali bomo romanje,
seboj ne hrane ne pijače. Zaključimo z mašo
odšli nad zvezde v pravi dom
ob 15.30, povabljeni tudi starši. Prijave za
in tam živeli z Jezusom.
oratorijski
dan
samo
še
danes:
Tam bomo našli drage vse,
oratorij.sturje@gmail.com.
ki v Bogu so odšli z zemlje.
Minil bo jok, odšla bo smrt
Dar za župnijo: 50 EUR, 1 darovalec. Bog
nebeški raj nam bo odprt.
povrni.
Presrečni bratje in sestre,
Čiščenje in krašenje cerkve: Cankarjev trg,
ki v Bogu se radujete,
Levstikova in Goriška, sledi Slomškova.
vodite nas v nebeški raj,
Zakonski jubilanti: Vsem našim jubilantom
kjer bomo srečni vekomaj!
iskreno čestitamo in jim želimo Božjega
Filip Terčelj, 1929
blagoslova še naprej.
Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19.00 v župnišču.
Animatorji Svetopisemskih uric za otroke: Ponedeljek ob 20.30 v župnišču.
Tečaj za krst: Novembrski tečaj za krst se začne v torek, 7. 11. ob 20h, v Marijinem
domu, traja tri zaporedne torke. Namenjen je obema staršema za krst prvega ali
drugega otroka. Pripravo lahko opravite že pred rojstvom otroka, ko še ne rabite
varstva.
Predavanje za tiste, ki so doživeli zakonsko razvezo bo v Gimnaziji v Vipavi v
torek, 7.11.2017 ob 20h, spregovorila bo Gena Pupis - Otroci v luči ločitve.
Sledijo še naslednja predavanja: 12.12. 2017(p. Tomaž Mikuš - Osvobajanje od
zamer) in 9. 01.2018 (p. Vili Lovše - Kako sprejeti križ ločitve), vedno ob 20h.
Kateheti: Srečanje bo v sredo ob 19h v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci, ki radi berete, boste imeli srečanje s s. Emo v
četrtek ob 17h v župnišču.
Svetopisemska urica za predšolske otroke bo v petek ob 17h v Marijinem domu.
Svetega Martina, zavetnika cerkve v Žapužah, bomo počastili v soboto zvečer ob
18h in v nedeljo ob 10h. Lepo povabljeni k praznovanju.
Obzorja duha: Naslednjo nedeljo boste lahko pri oddaji Obzorja duha videli nekaj
utrinkov iz snemanja v naši župniji.

Maše za duše v vicah: Zbrali ste 686, 92 EUR, kar znaša 41 svetih maš za duše v
vicah, oddam duhovnikom, ki nimajo mašnih namenov.
Poleg tega še oddane maše ob tej priliki: + Alojz; ++ Brecelj in Škvarč; ++ Kogoj in
Bavčar. Hvala v imenu duhovnikov, ki nimajo mašnih namenov. Tudi g. Marko Kos
rad sprejme naše maše.
Darovi ob pogrebih: Slovenski škofje po novem (prim.
SSŠ 11/17) predlagajo dar za pogrebni obred v višini 50
EUR. Darovi so dejansko takole:
Pogrebni obred: 50 EUR
Pogrebna maša: 19 EUR
Maša 8. dan: 17 EUR
Maša 30. dan: 17 EUR
Dar za mežnarja: 10 EUR
To skupaj znaša 113 EUR. Vse je predlagani dar, ne
račun. Če kdo tega daru ne more dati, bo ravno tako vse
opravljeno tako, kot mora biti.
Ob zahvalni nedelji: Dragi župljani. Zahvalna nedelja je priložnost za iskreno zahvalo
vsem vam, ki sodelujete v življenju naše župnije. Zahvala gre bogoslužnim sodelavcem,
sodelavcem pri katehezi, sodelavcem pri dobrodelnosti. Iskrena zahvala tudi vsem, ki
skrbite za gospodarske stvari v župniji. Naj ne izgleda, da spimo na gospodarskem
področju. Idejna zasnova za obnovo Marijinega doma je že nekaj časa pripravljena, te
dni čakam še idejno zasnovo obnove notranjosti cerkve, potem bom sklical župnijski
gospodarski svet, ki bo zadevo pregledal in odločil prednostne naloge. Zato se iskreno
zahvaljujem za vse vaše darove, ki jih v obliki miloščine ali namenskih darov, ki so
tedensko oznanjeni, darujete za našo župnijo. Skrbno varčujem župnijski denar za
namene, ki so pred nami.
Ob zahvalni nedelji se vsem župljanom zahvaljujem tudi za vašo skrb za nas duhovnike.
Ker duhovniki nimamo drugih dohodkov, živimo od vaših darov za mašo in z namenskimi
darovi za duhovnike. Hvala! Deležen sem vaših pozornosti, pokažejo se v skrbi za
gospodinjstvo v župnišču in ob nedeljskih kosilih pri vas doma, kakor tudi v obliki darov,
ki jih zlasti okrog novega leta namenjate za svoje duhovnike in tako pokažete, da cenite
delo in poslanstvo duhovnika med vami. Bog vam povrni!

NAPOVEDNIK
Duhovni vikendi za veroučence višjih razredov:
6. in 7. razred: 17. – 19. november Otalež.
8. in 9. razred: 1. – 3. december Otalež.
Starši 6. in 7. razreda: Srečanje bo v ponedeljek, 13. 11. ob 19h v Marijinem domu.
Pogovorili se bomo tudi o duhovnem vikendu veroučencev. Vabljeni na srečanje.
Krstna nedelja bo v Šturjah 26. 11., na praznik Kristusa Kralja. Čim prej prijavite
otroke za krst.
Jasličarji: Srečanje za vse, ki pripravljate jaslice, bo v nedeljo, 19. 11. ob 19h v
župnišču.

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

