Skupna oznanila
~ ŠKOFOVA BESEDA OB ZAHVALNI NEDELJI:
»Proti koncu spravila letnih pridelkov se Gospodu zahvaljujemo za sadove zemlje,
proti koncu svetega leta usmiljenja pa se Gospodu zahvaljujemo za sadove Duha, ki
jih je sveto leto obrodilo v naših srcih: za vsa telesna in duhovna dela usmiljenja, ki
so najlepši izraz naše ljubezni do bližnjega; za vsa romanja in spovedi, ki trebijo
zemljišča naših src, za vse odpustke, ki bližnje priložnosti za greh spreminjajo v
daljne in zmanjšujejo naše nagnjenje k slabemu; za vsa odpuščanja in vse sprave, ki
nas osvobajajo notranje zagrenjenosti in krčev…. Zahvala vsem duhovnikom in
laikom, ki ste dejavni v trojnem poslanstvu cerkve: v oznanjevanju ter bogoslužju in
človekoljubju. Naj vas spodbuja apostolovo zagotovilo: »Da, zaradi nas je zapisano,
da mora orač orati v upanju in mlatič upati na delež.«

~ SKLEP SVETEGA LETA USMILJENJA.
Sveto leto usmiljenja, ki ga je vesoljna Cerkev obhajala od lanskega praznika
Brezmadežne, se izteka. V Rimu bo slovesen zaključek svetega leta na praznik
Kristusa Kralja, 20. novembra, v škofijah širom katoliškega sveta pa nedeljo prej, to
je 13. novembra.
V naši škofiji smo imeli odprta svetoletna vrata tudi v naši cerkvi Marije Tolažnice v
Logu. V svetem letu smo bili v Logu deležni veliko lepih dogodkov, med katerimi je
gotovo izstopal milostni obisk kipa Fatimske Marije. Posvetili smo se Jezusovemu in
Marijinemu Brezmadežnemu srcu. Za vse se bomo Bogu zavalili pri slovesnem sklepu
svetega leta, ki bo v nedeljo, 13. novembra ob 15. uri. Slovesnost bo ob
navzočnosti duhovnikov vodil škof Jurij v nedeljo 13. novembra ob 15. uri.
Vsi smo povabljeni, da se dogodka udeležimo. Prinesimo s seboj svoje zahvale za
vse milosti, ki smo jih bili v tem letu deležni kot posamezniki, družine in župnije.

~ TEDEN ZAPOROV. Pred nami je teden zaporov (od 13. do 19. novembra), ki
se obhaja vsako leto po vsem svetu. Namen tedna zaporov je,
da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin,
žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za
zapornike. Naslov letošnjega leta je »Gospod, usmili se!« in je
vezan na sveto leto usmiljenja. Papež Frančišek je v tem letu
večkrat spomnil, da želi Gospod vstopiti v srce vsakega človeka,
ki nosi v sebi ujetost in ranjenost, težo in bolečino. Želi, da vrata
vseh zaporniških celic postanejo vrata Božjega usmiljenja.
KONCERT LUKA DEBEVCA bo v župnijski cerkvi v Šturjah v
torek, 15. 11. 2016 ob 19h, prostovoljni prispevki za kritje stroškov. Lepo vabljeni!
EVROPSKO SREČANJE MLADIH OD 28.12.2016 DO 1.1.2017 bo letos v
čudovitem mestu Riga v Latviji. Cena romanja 209 EUR. Informacije in prijavnica:
www.skam.si. Namenjeno mladim od 16. do 35. leta starosti.
PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROK: TOREK, 8., 15., 22. nov. v Marijinem
domu v Šturjah.

06.11. 2016 – 20.11 2016; št.
6. november: 32. med letom

6-16/17

Evangelij: Lk 20, 27 -38

13. november: 33. med letom
Evangelij: Lk 21, 5-19

NE BODO SE ŽENILI NE MOŽILE

NE BO OSTAL KAMEN NA KAMNU

V nebesih ni porok? Le kakšna so
vendar nebesa! Ali se bomo sploh
prepoznali med seboj, ko (če) bomo
prišli tja? Ali bomo v nebesih res tako
zatopljeni v molitev in čaščenje Boga,
da nam ne bo mar nič drugega? Ali tam
res stoji samo velik Božji prestol, pred
katerim bomo klečali vso večnost? In
spet: kaj je večnost, kako dolga je. In
še bolj nas je strah, da ni samo dolga,
da bo tudi dolgočasna!

Pripoved o koncu sveta, kot nam
jo razgrinja Jezus v evangeliju, v ljudeh
bolj buri domišljijo kot zbuja strah. Toda
Jezus noče ne enega ne drugega. Jezus
govori o zadnjem poglavju človeške zgodovine. Njegove besede so besede preroka, katerega vloga je, da sodobnikom
razlaga svet v luči Božjega načrta. Govori o prihodnosti in o dnevu, ko bo Bog
končno uveljavil svoje kraljevanje nad
svetom.

Kako radi se zapletamo v ta
vprašanja, katerim je skupno eno:
nimajo odgovora. Konec koncev – če
verujemo, da je Bog skrivnost in da so
nebesa skrivnost, čemu si potem takšna
vprašanja sploh postavljamo. Skrivnosti
pač nimajo odgovora, če bi ga imele, bi
v tistem trenutku nehale biti skrivnost.
Apostol Pavel se je zelo potrudil, da bi
nam odpodil iz glave takšne neumne
misli in vprašanja, ko nam je zapisal:
»Kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je
pravično, kar je čisto, kar je krepostno
in hvalevredno, to imejte v mislih« (Flp
4,8). S tem se ukvarjajte, pa boste
vedeli, kakšna so nebesa – na samo
vedeli, ampak jih boste tudi imeli, že tu
na zemlji, vsak dan, ob svojem možu,
ženi.

Sedaj so seveda težavni trenutki in
tudi ob koncu sveta ne bo drugače. So
katastrofe, preganjanja in preizkušnje,
ob katerih se človek čuti izgubljen. Težko verjame, da nad zgodovino bdi Bog.
Jezus temu ne daje velikega pomena.
Spodbuja pa nas, naj bomo pripravljeni,
pogumni in zvesti. Zavedajoč se, da bo
prišel konec sveta, moramo njegovi
učenci skrbeti za ta svet, ga dograjevati
in z vzdrževati.
Gradbeni material pa ni domišljavost
in napuh, kakršnega so uporabljali tisti,
ki so Jezusa vabili naj z njimi tudi on
občuduje njihov tempelj. Ta bo razrušen. Gradbeni material, ki ga Jezus
predlaga, so dela ljubezni, ki bodo
vgrajena v zgradbo Božjega kraljestva.

Šturje:
Šturje: maše od 6. 11 do 20.
20. 11.
11. 2016
NEDELJA
6. november
32. med letom

08.00
10.00
18.00

Za žive in ++ Božič, Žapuže 4
Za žive in rajne župljane
+ Ivan Sever, IV. Prekomorske 24

Poned. 7. 11.

18.30

V zahvalo Bogu in Mariji za življenje, Slomškova

18.30

+ Anton Bonča, Polževa 6/a

Posvetitev kop. stol.

Torek, 8.11.
Sv. Bogomir

Sreda, 9. 11.

18.30

Posvetitev lat. baz.

Četrtek, 10.11.
Sv. Leon Veliki

Petek 11. 11.
Sv. Martin

Sobota 12.11.
Sv. Jozafat

NEDELJA
13. november
33. med letom
Poned. 14. 11.
Sv. Nikolaj Tavelič

Torek 15. 11.
Sv. Albert Veliki

Sreda, 16.11.
Sv. Marjeta Škotska

Četrtek,17.11.
Sv. Elizabeta Ogr.

Petek 18.11.
Sv. Filipina

Sobota 19. 11.
Sv. Matilda

NEDELJA
20. november
KRISTUS KRALJ

++ starši, bratje in sorodniki Černigoj, Polževa 6/a

18.30

Obl. + Marija Gorup, I. Kosovela 15

18.00 Žapuže

+ duh. Bogomil Brecelj, dar nečakinja

18.30

+ Anton Krapež, Polževa 25

08.00
10.00
18.00

+ Ivan Cencič, Bevkova 1
Za žive in rajne župljane
Za zdravje, Polževa 5

18.30

+ Marijan Fegic, dar iz ulice

18.30

+ Alojz Pregelj, Grivška pot 25/B

18.30
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

++ Božič, Grivče 10
+ Cvetko Žgavec, Grivška pot 2
Na čast MB v zahvalo za 80 let, IX. korpus
++ Pregelj, C. IX. korpusa 3
+ Nataša Ferjančič, Vipavska c. 17/B
+ David in Albina Krapež, IV. prekomorska 12/A
V zahvalo, Grivška 24
++ starši Mervič, IV. prekomorska 58
++ starši, Cebejeva 4
Za žive in rajne župljane
Vsi pokojni, Polževa 1

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26; župnik Zoran Z.: 041
e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;

673 292,

g. Ivan: 041 885 796

Gala koncert radia Ognjišče: Še nekaj prostih mest je na avtobusu. Prijavite se
Mariji Vrtovec (041 498 791). Odhod iz Šturskega placa v nedeljo, 20. 11. ob 13.30.
Vstopnica 15 EUR, stroške avtobusa (300 €) si razdelimo na število potnikov.

Blagoslov družin in domov bom začel po 20. 11. Razpored po ulicah naslednjič.

Oznanila Šturje
Verouk je reden. Birmanci v petek ob 17.15 – ogled prostorov Karitas.
Slomškovo bralno priznanje: srečanje bralcev bo v torek, 8. 11. ob 17.30.
Izdelovanje božičnih voščilnic: Člani Karitas prosijo otroke od 6. – 9. razreda, da jim
pomagajo izdelati voščilnice za starejše med nami. Delavnica bo v Marijinem domu v
soboto, 12.11. ob 09h.
Sv. Martin – Žapuže: Šagra bo v petek, 11.11. ob 18h. Počastimo sv. Martina ob 1700
letnici njegovega rojstva.
Zakonska skupina Šturje bo imela srečanje v ponedeljek, 14.11. po večerni maši (g.
Ivan).
Veroučna in mladinska sveta maša bo ponovno v petek, 18.11., sodeluje 2.r., prva
skupina.
Oglej in Barbana za birmance in njihove starše/družine: Odhod z avtobusi bo iz
Šturskega placa v soboto, 19. 11. ob 08h. Gremo do Ogleja, od koder smo dobili
krščansko oznanilo in si v cerkvi pogledamo znameniti mozaik iz 4. stoletja in še druge
znamenitosti. Nato se z ladjico odpeljemo na Barbano, kjer bomo obhajali sveto mašo in
si ogledali otok. V primeru slabega vremena bomo šli samo v Oglej, ne pa tudi na
Barbano. Stroški: Cena avtobusa je 330 EUR, kar pomeni, okrog 7 EUR na osebo, če
bodo avtobusi polni. Ladjica stane 6 EUR na osebo, otroci pod 12 let starosti pa 3 EUR.
Če je kdo v stiski, bomo založili. 9. razred je prijavljen v celoti. Prosim, če se 8. razred
prijavi Marku in Nadji Pregeljc do naslednje nedelje.
Zahvalna nedelja: Iskreno se zahvaljujem vsem, ki kakorkoli sodelujete pri življenju
naše šturske župnije s svojim delom pri oznanjevanju, bogoslužju, dobrodelnosti in
gospodarstvu. Opazujem s hvaležnostjo, koliko skrbnih žena in mož, mladih in otrok skrbi
za živahnost naše župnije. Bog vam povrni. V mislih in molitvah se zahvaljujem za vse
vas, kakor tudi za vse skrite duše, ki z molitvijo in darovanjem trpljenja prosite za
blagoslov naši župniji. Ob zahvalni nedelji imam priložnost, da se iskreno zahvalim
tudi za vašo skrb zame, za vse vaše gostoljubje, prijaznost in odprtost, tudi za vaše
darove, saj duhovniki nimamo drugih virov preživetja, kot tiste, ki nam jih namenite
župljani, ki cenite duhovnikovo delo in življenje. Živimo iz darov za maše in bere. Bog
naj vam povrne z zemeljskimi in večnimi darovi.
Maše za duše v vicah: Ob praznikih ste zbrali za 35 svetih maš za duše v vicah (600
EUR): Nekaj jih bo opravljenih tu, druge bom oddal ali maševal drugje. Bog povrni.
Oddane maše: + Zoran Smrdel, Vojkova 14 (2x); Po namenu družine Pelhan, Vojkova 12
Zbrani darovi: Na misijonsko nedeljo miloščina za misijone: 1.486,71. Bog povrni!
Čestitamo našim zakonskim jubilantom in jim kličemo Božjega varstva in
blagoslova pri njihovem zakonskem in družinskem poslanstvu.

NAPOVEDNIK
Svetopisemska skupina: ponedeljek, 21.11.
Cecilijanka za cerkvene pevce: torek, 22.11.
Večerna zarja: sreda, 23.11.
Liturgični bralci: četrtek, 24.11. ob 19.30
Izdelovanje adventnih venčkov: sobota, 26.11.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE OD 13. – 26.11:
BEVKOVA 9-16.

