RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 07. 01. 2018 – 14. 01. 2018
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V dober namen, Žapuže 33/B
Za žive in rajne župljane
V čast MB za zdravje, Cebejeva 6

Sreda, 10. 01.
Gregor Niški
Četrtek,11. 01.
Pavlin
Petek, 12. 01.
Tatjana
Sobota, 13.01.
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2. ned. med
letom
14. 01. 2018
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DSO: + duh. Drago Klemenčič
Žapuže: + Silverija Nagode, Žapuže 109
+ Danica Baša, IV. Prekomorska 49
V zahvalo MB, Vojkova 5
+ Justina Uršič, Na Brajdi 12
+ Anton Curk, Cebejeva 4
+ Silvo Trošt, Bazoviška 8
Za duhovne poklice
Za zdravje, Grivška pot 25
+ brat Jan, Ob Hublju 5, dar prijatelji
Vsi pokojni, V. Pilona 10
+ Ana Ambrožič, Lavričeva 59
Na romanju: Vsi pokojni, V. Pilona 21
Za blagoslov v družini
Za žive in rajne župljane
+ Janez Škvarč, Dolga Poljana 1

Nedelja
Jezusovega
krsta
07. 01. 2018
Pon., 08. 01.
Torek, 09. 01.

Oddane maše: ++ starši in sorodniki, Bazoviška 3; ++ Černigoj, dar Grivče 8/a.
Hvala vse, ki dovolite, da so mašni nameni opravljeni drugje, mnogi duhovniki nimajo
mašnih darov. Tukaj pohvalim vašo darežljivost, a ker imam veliko mašnih namenov,
tudi dalj časa čakate na vaš namen. Zlasti, ko se kaj premakne zaradi pogrebov in
obveznih maš, ki pogrebu sledijo. Hvala za vašo potrpežljivost.

Prikazala se je zvezda
Prikazala se je zvezda na nebesni dalji
in za zvezdo so hiteli sveti Trije kralji.
So v Jeruzalem prispeli, vprašali Heroda:
Kje dobimo sveto Dete, Kristusa Gospoda?
Kralj Herod se je prestrašil, sklical je pismarje,
''V Betlehemu'' so dejali, ''rojen nam Vladar je!''
Zvezda spet je prisvetila na nebesnem svodu,
svete Modre je vodila h Kristusu Gospodu.
Pa so šli do Betlehema, našli sveto Dete
in pred njega položili so darove svete.
Z njimi tudi mi pred Dete sveto pokleknimo
in ponižno, kakor Modri, Jezusa molimo!

Filip Terčelj, 1929

JEZUSOV KRST

07. 01. 2018 – 14. 01. 2018; št. 1/18
'Radost ljubezni' – SEMENA BOŽJE BESEDE IN NEPOPOLNI PRIMERI
Evangelij družine goji tudi tista semena, ki še niso dozorela, in mora negovati drevesa,
ki so se posušila, ker jih prav tako ne smemo zanemarjati.
Odrešenjski red osvetljuje in dovršuje
NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA
stvariteljski
red.
Dobrina
zakona
je
JE JEZUS NJEGOV SIN
kristocentrična: gre za edinost, odprtost za
(Mr 1,7-11)
življenje, zvestobo in nerazvezljivost ter
Tisti čas je Janez oznanjal:
medsebojno pomoč na poti do prijateljstva z
»Za menoj pride močnejši
Gospodom.
od mene in jaz nisem
Razločevanje navzočnosti semen Božje
vreden, da bi se sklônil pred
Besede v drugih kulturah lahko prenesemo tudi
njim in mu odvezal jermen
na zakon in družino. Poleg naravnega zakona
njegovih sandal. Jaz sem vas
obstajajo dragocene prvine v zakonskih oblikah
krstil z vodo, on pa vas bo
drugih verskih izročil. Vsak človek, ki želi
krstil s Svetim Duhom.«
ustvariti družino, kjer se bo otroke učilo veseliti
Tiste dni je prišel Jezus iz
se dejanj, katerih namen je premagati zlo (v taki
Nazareta v Galileji in Janez
družini živi in deluje Sv. Duh), si zasluži
ga je krstil v Jordanu. Brž ko
hvaležnost in spoštovanje. Kristusov pogled
je stopil iz vode, je zagledal
vodi odnos Cerkve do tistih vernikov, ki živijo
nebesa odprta in Duha, ki se
skupaj brez poroke ali so se poročili samo
je spuščal nadenj kakor
civilno ali so se ločili in ponovno poročili. Cerkev
golob. In zaslišal se je glas
se z Božjo pedagogiko ljubeče obrača na tiste,
iz nebes: »Ti si moj ljubljeni
ki so na nepopoln način deležni njenega
Sin, nad teboj imam
življenja: skupaj z njimi prosi za milost
veselje.«
spreobrnjenja; spodbuja jih, naj delajo dobro,
ljubeče skrbijo drug za drugega in se dajo na
razpolago za skupnost, v kateri živijo in delajo. Ko par v taki zvezi doseže trdnost,
naklonjenost med seboj, pokaže odgovornost do otrok in sposobnost premagovati
preizkušnje, to lahko vidimo kot priložnost, da tak par spremljamo k zakramentu zakona
(AL78).
Spričo težkih okoliščin in ranjenih družin morajo pastirji iz ljubezni do resnice dobro
razlikovati med različnimi primeri. Stopnja odgovornosti ni v vseh primerih enaka in
obstajajo dejavniki, ki omejujejo sposobnost odločanja. Zato se izogibajmo sodbam, ki
ne upoštevajo zapletenosti situacij, raje upoštevajmo, kako ljudje živijo in zaradi svojega
stanja trpijo (AL79).

OZNANILA ZA TEDEN 07. 01. 2018 –14. 01. 2018
Zahvaljujem se škofu Metodu, ki je ob spominu na današnjo 72. letnico nasilne
smrti duhovnika Filipa Terčelja, šturskega rojaka, z nami daroval sveto mašo ob
10h. Kristjani nasilje spreminjamo v dar mučeništva, ki naj obrodi ljudem
primerne sadove. Želimo, da ga čim več ljudi časti kot mučenca in svetnika, ter
se mu priporoča. Ko ga bo Božje ljudstvo častilo kot svetnika, ga bo tudi Cerkev
za takega razglasila. Njegova mučeniška smrt pa naj nam izprosi soglasja pri
tistih, ki se za postopek njegove beatifikacije zavzemajo in/ali so za to
odgovorni.
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in po dogovoru.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši, pridite molimo!
Verouk je reden za vse skupine.
Mladinska in veroučna maša v petek: Sodelujejo otroci prvega razreda, prva
skupina. Tudi drugi lepo povabljeni, da se redno udeležujejo otroških maš ob petkih.
Dar za župnijo: 50 EUR, 1 darovalec, 20 za misijone, 30 za oznanila, Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Na brajdi, sledi Grivška pot
Danes: Vabljeni na koncert Mladinskega pevskega zbora osnovne šole

Danila Lokarja Ajdovščina, ki bo v nedeljo, 7. januarja ob 16.00 v cerkvi sv.
Jurija v Šturjah. Kot gostje bodo sodelovali otroški zbor župnije Šturje ter
violinist Timotej Willewald, polovica dua WildArt, zmagovalca šova
Slovenija ima talent 2016.
Vstopnine ni, bodo pa prostovoljni prispevki zboru dobrodošli, saj se
konec aprila odpravlja na turnejo po Belgiji.
Svetopisemska skupina: v ponedeljek ob 19h v župnišču. Beremo in se
pogovarjamo ob Matejevem evangeliju, šesto poglavje. Lepo vabljeni.
Animatorji Svetopisemskih uric za najmlajše se srečamo v ponedeljek ob 20.15.
Delavnica molitve in življenja za otroke: Prvo srečanje v torek ob 17h v župnišču,
srečanje traja 75 minut.
Priprava staršev na krst: Skupna priprava začne v torek ob 20h v Marijinem domu,
traja 3 zaporedne torke po 60 minut. Priprava je namenjena očetu in materi, opravite
jo tisti, ki boste krstili prvega ali drugega otroka. Priprave se lahko udeležite že pred
rojstvom otroka.
Skupina Srce – srečanje za razvezane: Predavanje "Kako sprejeti križ ločitve?"
Predavanje bo v župnišču v Šturjah, Levstikova ulica 1, Ajdovščina v torek, 09. 01.
2018 ob 20h.
Vse težave, preizkušnje in stiske našega življenja niso tragedija, ampak priložnost.
Tako tudi ločitev. Razlogov za ločitev se nikdar ne zavedamo v celoti, gotovo pa je
eno: Bog nas po vsem tem vabi, da sprejmemo Njegovo brezpogojno ljubezen
in sodelujemo pri Njegovi ljubezni do nas samih, naših bližnjih in življenja v celoti.
Predaval bo: p. dr. Viljem Lovše, DJ

Predavanje bo obogateno s tremi kratkimi pričevanji razvezanih. Karmen, Rudi in
Magdalena bodo podelili svojo osebno izkušnjo, svojo zgodbo razveze s poudarkom
na tem, kako so se učili sprejemati svoj križ ločitve in kaj vse jim je pri tem pomagalo.
Dobrodošli vsi z izkušnjo ločitve in tudi tisti, ki vas ta tema zanima, ker imate med
svojimi prijatelji ali v sorodstvu koga, ki ima to izkušnjo ter ga želite globlje razumeti v
njegovi stiski.
Kateheti: Srečanje bo v sredo ob 19.00. Za
izpeljavo potrebujemo dva avtomobila.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci vabljeni
v župnišče v četrtek ob 17h.
Starši prvoobhajancev: Lepo vabljeni na
srečanje v četrtek ob 19.30 v Mar. domu.
Svetopisemska urica za najmlajše bo v
petek ob 17h v Marijinem domu.
Srečanje za mlade iz prvega letnika: Ponovno
vabim mlade, da se udeležijo srečanja v
župnišču v petek ob 19.30.

NAJBOLJ TRPIMO PRAV ZARADI
STRAHU PRED TRPLJENJEM.
TODA IZ TVOJIH ROK, MOJ BOG,
BOM SPREJELA VSE, TAKO KOT
PRIDE.
VEM, DA JE TO ZMERAJ DOBRO.
IZKUŠNJA ME JE NAUČILA, DA
LAHKO ČLOVEK S PRENAŠANJEM
BREMEN SPREMINJA VSE TEŽKE
STVARI V NEKAJ DOBREGA.
(ETTY HILLESUM)
DRUŽINA KRAPEŽ OB SLOVESU
OD MAME MARIJE

Romanje v Padovo in Chioggio: Odhod dveh avtobusov bo izpred župnišča v soboto
ob 06.30. Ker kosilo ni predvideno, vzame vsak s seboj kaj za pod zob. Na drugem
avtobusu je še 20 prostih mest, vabim, da se čim prej vpišete. V kolikor se drugi
avtobus ne bo zapolnil, bo cena prevoza iz 15 EUR narasla na 18 EUR. Prosim za
razumevanje. Strežniki gratis.
Blagoslov domov: V tem tednu bom začel z obiskom in blagoslovom domov.
Priložnost za spoznavanje, molitev, pogovor. Obiskal bom tiste, ki ste se prijavili v letu
2016 in tiste, ki ste se prijavili v tem veroučnem letu. Kdor ima, naj pripravi prtiček,
svečo, križ in blagoslovljeno vodo. Če tega nimate, se ne obremenjujte. Na teh obiskih
ne jem in ne pijem, hvala za vaše gostoljubje. Popoldanski čas je namenjen predvsem
zaposlenim in mladim družinam. V tem tednu:
Grivče v torek 09h – 12h in 17.30 – 19.30
Ulica Vena Pilona in na Brajdi v sredo: 09h – 12h in 16h – 18h
Ulica IV. Prekomorske brigade: petek 9h – 12h in 16h – 18h.
Priprava na krščanski zakon v letu 2018. Predvidena sta dva tečaja, oba bosta potekala v
prostorih Škofijske gimnazije, šest zaporednih nedelj. Prvi tečaj bo od nedelje, 7. januarja, do
nedelje, 11. februarja. Drugi tečaj bo jeseni: od nedelje, 9. septembra, do nedelje 14. oktobra.
Tečaj začne ob 16. uri.

NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV
Skupina ob Katekizmu: Srečanje bo v torek, 16. januarja, v župnišču.
Večerna zarja: Srečanje bo v sredo, 17. januarja, v župnišču.
Delavnico molitve in življenja za starše in druge odrasle: Začeli bomo v sredo, 17. januarja
ob 19h v Marijinem domu, traja pa 15 zaporednih sred. Voditeljica gospa Magda Sever. Staršem
se lahko pridružijo tudi drugi odrasli.
Krstna nedelja bo zadnjo nedeljo v februarju, 25. 2. 2018 ob 10h, otroke prijavite v župnišču.

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

