RAZPORED SVETIH MAŠ 06. 05. 2018 – 13. 05. 2018
6. VELIKON.
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6. MAJ 2018
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7. VELIKON.
NEDELJA
13. MAJ 2018

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

V dober namen, Bazoviška 2
Za žive in rajne župljane
+ Miroslav Stopar, Lavričeva 21
+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/C
DSO: + Marija Štrancar, dar skupina
Žapuže: Za prvoobhajance, Idrijska 8
+ Danica Kravos, dar prijateljice
Fužine: ++ Božič, Grivče 10
Po namenu darovalca
30. dan + Marija Štrancar, Lavričeva 8
+ Slavica Ergaver, dar liturgični bralci
Vsi pokojni, Žapuže 43/A
+ Roman in Anica Čuk, Slomškova 17
+ Marija Krapež, dar sošolci
Po namenu, Idrijska 19
+ Marija Bajec, Polževa 34
V zahvalo in priprošnjo, M. Klemenčiča 6
Za prvoobhajance ter vse žive in ++ župljane
+ Vladimir Bratina, Cebejeva 20

Oddane maše: Živi in ++ Nabergoj in Bone; Marija Krapež, Cebejeva 46 (3 svete
maše); V čast SD, Cebejeva 46; V čast MB, Na Trati 2; ++ starši Krapež, Cebejeva
46; ++ starši Kovšca, Cebejeva 46; + Marija Štrancar, sosedje; ++ starši in brat Curk,
Idrijska 14. (Nekatere oddane maše so v domu starejših občanov ob ponedeljkih,
druge oddam na škofijo, od tam pa duhovnikom, ki nimajo mašnih namenov).
Hvala vsem, ki dovolite, da se kakšna maša opravi drugje. Mnogi duhovniki nimajo
mašnih namenov, v Šturjah, hvala vam in Bogu, imamo veliko mašnih naročil.

ORATORIJ 2018 v Šturjah od 2. do 6. julija.
Obvezne so prijave do 3. 6. oz. do zapolnitve
prostih mest.
Prijave na naslov: oratorij.sturje@gmail.com
(sporočite ime in priimek otroka, razred in
telefonsko številko staršev).
Vsi prijavljeni boste v juniju po e-pošti dobili obrazec, ki ga
izpolnite in oddate prvi dan oratorija skupaj z vašim darom za
stroške oratorija. Priporočeni dar je za: enega otroka iz družine: 20 €,
za dva otroka iz družine: 30€, tri ali več otrok iz družine: 40 €.
Prijavnice bodo otroci dobili tudi pri verouku.

6. VEL. NED.

06. 05. 2018 – 13. 05. 2018; št. 17/18

Radost ljubezni–poroka iz ljubezni
Mladim bi papež rad povedal, da zakon
Kdor zares ljubi, da življenje za svoje
prijatelje ( Jn 15,9-17)
kot ustanova nič od vsega povedanega
o ljubezni ne zmanjša. Pri ustanovi gre za Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kakor
to, kako zveza med dvema dosega je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil.
stabilnost in rast. Ljubezen je res veliko Ostaníte v moji ljubezni! Če boste izpolnjevali
več kot le zunanja privolitev ali poročna moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni,
kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega
pogodba. Res pa je tudi, da ima svoj
Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem
pomen tudi odločitev, s katero damo vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo
zakonu vidno obliko v družbi, z vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved,
obveznostmi vred: pripadnost drugemu in da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.
poistovetenje z njim. Poroka je način, s Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá
katerim izrazimo, da smo zares zapustili življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji,
materino gnezdo, da bi spletli druge če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas
močnejše vezi in prevzeli novo več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela
odgovornost v odnosu do drugega njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje,
človeka. To je vredno veliko več kot golo ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od
spontano partnerstvo v obojestransko svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak
sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in
korist, kar bi bila privatizacija zakona. obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo
Zakon kot družbena ustanova ščiti in Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem
oblikuje medsebojno zavezanost ter imenu. To vam naročam, da se ljúbite med
zorenje v ljubezni, da bi se odločitev za seboj!«
drugega razvijala v trdnosti, konkretnosti in
globini – tako tudi izpolni svojo nalogo v družbi. Zato zakon presega vsako prehodno
modo in se ohranja skozi vso zgodovino. Bistvo zakona je zakoreninjeno v družbeni
naravi človeka. Zakon vključuje obveznosti, ki pa izhajajo iz ljubezni same. Ta ljubezen
je tako odločna in velikodušna, da je sposobna tvegati prihodnost. Izbrati zakon izraža
resnično in dejansko odločitev, da dve poti naredimo za eno samo – naj se zgodi,
kar hoče, in ne glede na vse. Zaradi resnosti te javne ljubezenske zaveze odločitev
ne sme biti prenagljena, toda prav tako je ne smemo prelagati v nedogled. Izključna
in dokončna zaveza z drugim vedno predpostavlja določeno mero tveganja in drzno
stavo. Zavrnitev, da bi to zavezo sprejeli, je sebična, preračunljiva in stiskaška; ne uspe
priznati pravic drugega in ga končno ne predstavi družbi kot vrednega, da bi bil
brezpogojno ljubljen. Tisti, ki zares ljubijo, želijo drugim pokazati svojo ljubezen.
Ljubezen, ki dobi konkretno obliko v zakonu, sklenjenem pred drugimi – z vsemi
obveznostmi, ki izhajajo iz te institucionalizacije – je izraz in dokaz za »da« brez
pridržkov in omejitev. Ta »da« drugemu zagotavlja, da se bo lahko vedno na to
zanesel, da ne bo nikoli zapuščen, tudi ko bo izgubil svojo privlačnost, ko bo imel
težave ali ko se bodo ponudile nove možnosti užitka ali sebičnih interesov.

OZNANILA 06. 05. 2018 – 13. 05. 2018
Uradne ure: sreda 17.30 – 18.30 in
četrtek, 09.00 – 11.00.
Verouk je reden za vse skupine.
Veroučenci naj uredijo domače naloge
in liturgične zvezke, ker jih bomo v
tem mesecu ocenili.
Darovi za cerkev: V zadnjih dveh
tednih ste za obnovo prezbiterija
darovali 1.130 EUR, 7 darovalcev,
Bog povrni.

O Marija, tvoji smo mornarji,
k tebi v daljno večnost jadramo,
da ne pogubijo nas viharji
tebi v varstvo se izročamo.
Kadar bomo v tvoj pristan prispeli,
Bog bo v večni dan spremenil noč.
Hvalnice tedaj ti bomo peli
za tolažbo, varstvo in pomoč.
Naša Zvezda, Filip Terčelj, 1938

Petkovo mašo pripravijo otroci 1. razred – prva skupina.
Čiščenje in krašenje cerkve: Vojkova, sledi Kosovelova.
Šmarnice: Otroci in odrasli povabljeni k zvesti pobožnosti do Matere Marije v
mesecu maju.

tem lokacijo krstnega kamna premakne v bližino prezbiterija ali celo v sam
prezbiterij.
Člani KSD so enotni glede lokacije krstnega kamna. Primerno se jim zdi, da je
na prehodu iz cerkvene ladje v prezbiterij. S tem je tudi na simbolni ravni
poudarjeno bistvo zakramenta sv. krsta. Krstni kamen postavljen na mejniku
med »svetim in presvetim« ponazarja prerojenje in vstop človeka v svet
presvetega – Božjega.
(Več na oglasni deski na cerkvi - srednje okno)
Priprava staršev na krst otroka se začne v torek ob 20h v Marijinem domu in
traja tri zaporedne torke po 60 minut. Priprava je namenjena obema staršema
za krst prvega ali drugega otroka. Pripravo lahko opravite že pred rojstvom
otroka. Pred pripravo se oglasite v župnišču, kjer dobite prijavnico in osnovna
navodila. Naslednja priprava bo v juniju, nato v septembru.
Spoved za prvoobhajance in njihove starše bo v petek ob 17.30 v cerkvi.
Najprej vaja in potem spovedovanje. V tem tednu tudi devetdnevnica za
prvoobhajance, zato se redno udeležujemo večerne maše in šmarnic.
Skupina ob Katekizmu: Srečanje v ponedeljek ob 20h v župnišču.

Koncert Marijinih pesmi bo imela Leila Irgl v naši župnijski cerkvi v nedeljo,
danes, 6. maja, po večerni maši. Povabljeni k poslušanju.

Skupina Srce (za razvezane): Srečanje v torek ob 20h v župnišču.

Shod v Logu. Z mesecem majem se začnejo shodi v Logu. Shodi, ki so vsako
prvo nedeljo v mesecu od maja do oktobra, potekajo na določeno temo; letos
na temo Družina, zibelka vere. Maša ob 17h, prej priložnost za sveto spoved.

Zakonska skupina: Srečanje v petek ob 20h v župnišču, prvo nadstropje.

Prošnji dnevi in praznik Gospodovega vnebohoda: Kot vsako leto se ob
prošnjih dnevih zbiramo pri večerni maši: v ponedeljek v Žapužah, v torek na
Fužinah, v sredo pa v župnijski cerkvi. V četrtek pa bo Gospodov vnebohod,
štirideset dni po vstajenju. Maša ob 08h in 19h.
Obnova prezbiterija: Dobili smo soglasje Zavoda za kulturno dediščino, da
lahko prenovimo prezbiterij, kakor je narisan načrt. Sprememba je samo ta, da
mora zgornja stopnica pred glavnim oltarjem ostati taka kot je, torej črna, v
prvotnem načrtu je bilo, da jo oblečemo v bel kamen. Ostalo je odobreno in
potrjeno. Ker se je to soglasje zavleklo, bo začetek del malo kasneje, ker sem
kamnoseku šele zdaj lahko potrdil naročilo.
Smernice za prenovo starih cerkva in prezbiterijev, Koper 4. 5. 2018, št.:
361/18: Ravno te dni smo dobili iz škofije dopis s škofovim podpisom
glede prenove cerkva. Med drugim je zapisano:
Vsa prenova v prezbiteriju mora biti postavljena tako, da je funkcionalna in
omogoča prosto gibanje udeležencev pri bogoslužju. Ambon je mesto, s
katerega se oznanja Božja beseda, zato mora biti dostojno in funkcionalno
zasnovan. Glede lokacije krstnega kamna obstajata dve različni gledanji na
pomen le tega. Ena struja v Cerkvi zagovarja lokacijo krstnega kamna tik ob
vhodu v cerkev, po historičnem izročilu iz časa začetkov Cerkve, ko so
katehumene sprejemali v Cerkev. Druga struja pa je pokoncilska in vključuje
podeljevanje krsta med sv. mašo in tako poudarja občestvenost dogajanja in s

Večerna zarja: V sredo po večerni maši v župnišču.
Animatorji: Priprave na poletni oratorij začnemo v petek z večerno mašo ob
19h, po maši priprave v župnišču vse do sobote zvečer, prespimo v župnišču.
Zelo vabimo tudi druge mlade, da se pridružijo skupini animatorjev. Vsakega
bomo veseli.
Praznik prvega svetega obhajila bomo obhajali naslednjo nedeljo ob 10h. Z
molitvijo podprimo naših 32 prvoobhajancev. Približno polovica klopi bo v
nedeljo rezerviranih za družine prvoobhajancev.
Slike iz romanja k Materi Tereziji lahko pogledate na župnijski spletni strani.
NAPOVEDNIK:
Romanje sodelavcev župnijske Karitas: Vse sodelavce ŽK, bivše in sedanje, skupaj
z družinskimi člani, vabimo na romanje, ki bo v soboto, 26. 5. v Drežnico. Maša in kratka
duhovna obnova bo v cerkvi Jezusovega Srca, nato še druženje pred cerkvijo. Prijavite
se župniku do 20. maja za avtobusni prevoz.
Člani župnijskega gospodarskega sveta: Seja bo v torek, 15. maja ob 19.45, v
župnišču. Prosim vse za udeležbo na seji.
Starši 7. in 8. razreda – starši prihodnjih birmancev: Srečanje bo v petek, 18. 5. ob
19.45, v Marijinem domu. Prosim vse za udeležbo.
Film Marijina zemlja si bomo ogledali v Marijinem domu v soboto, 19. 5. ob 19.45.

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

