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++ Colja, Grivče 13
Za novokrščence in vso župnijo
Za zdravje, dar Alda
Po namenu darovalca, IV. Prekomorska
DSO: + Franc Vidmar, Kovk, oskrbovanec doma
Žapuže: V zahvalo in priprošnjo MB, Žapuže 33/A
++ starši Peljhan, Cebejeva 13
+ Marica Gorjup, Bevkova 2
++ starši Koren in Verč, Polževa 15
8. dan + Aleksander Rener, Pot v Žapuže 2
30. dan + Anton Ličen, Lavričeva 72
+ Pavla in Matija Ferjančič, Idrijska 8
Za srečno zadnjo uro, Bazoviška
V čast MB za zdravje, C. IX. Korpusa 29
++ starši Leskovar, Štrancarjeva 9
V zahvalo, Polževa 32
Živi in pokojni Čušin, Kidričeva 7
+ Slavka Čoha, Lavričeva 19
Za žive in rajne župljane
+ Boris Jejčič, Lavričeva 17

Ker imam vpisanih preveč mašnih namenov, sprejemam zaenkrat samo
maše, ki jih lahko oddam drugim duhovnikom. Prosim za razumevanje.

Čušin je priznan dramski igralec, znan prav po
avtorskih monokomedijah, najbolj se ga gledalci
spomnimo iz tiste z naslovom Evangelij po Čušinu.
„Vera
levega
razbojnika“ odraža
stanje
današnjega človeka in njegov odnos do
današnjega sveta, družbene politike in vere.
Največji
problem
modernega
sveta
je
osamljenost in zavrženost. Osamljenost je
pravzaprav neke vrste lakota, lakota po toplini in
ljubljenosti. Vendar pa je to lakoto veliko težje
prenašati kot lakoto po koščku kruha.
Mati Terezija
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
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Radost ljubezni - rast v zakonski ljubezni, vse življenje vse skupno
Pavlova hvalnica govori o zakonski
Čez osem dni je prišel Jezus
ljubezni, ki je posvečena, obogatena in
(iz
sv. evangelija po Janezu Jn 20,19-31)
razsvetljena po milosti zakramenta
Čez
osem dni so bili njegovi učenci spet
zakona in združuje zakonce. To je
notri
in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri
čustvena zveza, ki je duhovna in darujoča
zaprtih
vratih, stopil mednje in jim rekel:
se, obsega tudi nežnost, prijateljstvo in
»Mir
vam
bodi!« Potem je rekel
erotične strasti, vendar je sposobna
Tomažu:
»Polôži
svoj prst sèm in poglej
obstajati tudi potem, ko čustva in strasti
moje
roke!
Daj
svojo
roko in jo polôži v
oslabijo. Papež Pij XI. je učil, da ta
mojo
stran
in
ne
bodi
neveren, ampak
ljubezen
preveva
vse
dolžnosti
veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel:
zakonskega življenja. Ta močna ljubezen,
»Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je
razlita po Sv. Duhu, je odsev zaveze med
rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor
Kristusom in človeštvom, z vrhom v
tistim, ki niso videli, pa verujejo!«
predanosti do konca na križu. Zakon je
dragoceno znamenje, kajti ko mož in
žena praznujeta zakrament zakona, se v njiju zrcali Bog ter vtisne vanju svoje lastne
poteze in neizbrisen značaj svoje ljubezni. Zakon je podoba Božje ljubezni do nas.
Kajti tudi Bog je občestvo: tri osebe, Oče, Sin in Sveti Duh, ki živijo od vekomaj in na
veke v popolni enosti. In prav to je skrivnost zakona: Bog naredi iz dveh zakoncev
eno samo bivanje. To ima zelo konkretne in vsakdanje posledice, kajti po zakramentu
je zakoncema podeljeno poslanstvo, da iz preprostih, vsakdanjih stvari naredita vidno
ljubezen, s katero Kristus ljubi svojo Cerkev, za katero še vedno daje svoje življenje.
Za ljubeznijo, ki nas združuje z Bogom, je zakonska ljubezen največje prijateljstvo.
Zakonska zveza ima vse lastnosti dobrega prijateljstva: išče dobro drugega,
medsebojno povezanost, zaupljivost, nežnost, stanovitnost in podobnost med
prijateljema, kot se gradi v teku življenja, ki ga delita. Zakon k vsemu temu dodaja še
nerazvezljivo izključnost, ki se izraža v trdni nameri med seboj deliti in graditi celotno
življenje. Kdor je zaljubljen, ne razmišlja o tem, da bo ta odnos trajal samo nekaj časa;
kdor močno doživlja veselje ob poroki, ne misli na nekaj prehodnega; tisti, ki
prisostvujejo praznovanju zveze ljubezni, čeprav krhke, upajo, da bo obstala skozi čas;
otroci nočejo samo, da njihovi starši drug drugega ljubijo, temveč tudi, da bodo zvesti
in bodo vedno ostali skupaj. Ta in druga znamenja kažejo, da je v bistvu zakonske
ljubezni dokončnost. Zveza, ki se odraža v poročni obljubi »za vedno«, je več kot
družbena formalnost ali izročilo, ki korenini v spontanih človeških nagnjenjih. Za vernike
je to zaveza pred Bogom, ki zahteva zvestobo: Nihče naj proti ženi svoje mladosti
ne ravna nezvesto! Sovražim namreč ločitev (Mal 2,14.15-16).

Uradne ure: V tem tednu v sredo 17.30 – 18.30 in v četrtek 8.00 – 9.30.
Verouk v tem tednu reden za vse skupine.
Za obnovo cerkve: 400 EUR, 4 darovalci, Bog povrni.
Pri maši v petek sodelujejo otroci 3. razreda – četrtkova skupina.
Čiščenje cerkve: Polževa 22 do konca, sledi Idrijska cesta.
Češčenje Najsvetejšega bo v četrtek po večerni maši.
Oratorijski popoldan za veroučence 6. – 9. razreda bo 14. aprila od 15h do
21h, prijave samo še danes, 8. aprila na: oratorij.sturje@gmail.com.
Animatorji, priprava v nedeljo, danes, 8. 4. ob 18h, v župnišču.
Skupina ob Katekizmu: Ponedeljek ob 19.30 v župnišču.

Teden molitve za duhovne poklice začnemo v
nedeljo, 15. aprila.
Romarji k Materi Tereziji: Do 24. 4. poravnajte še
preostali del plačila za romanje. Ker Evropska kartica
zdravstvenega zavarovanja v Makedoniji in Albaniji ne
velja, priporočam, da naročite zdravstveno zavarovanje,
ki ga bom uredil preko potovalne agencije. Če je vsaj 20
kandidatov, je skupinski popust, cena znaša 5,51 EUR.
Tudi to sporočite v župnišče do vključno 24. 4., ko bomo
imeli kratek sestanek glede romanja.
Starši prvoobhajancev: Zaradi tridnevnice pred praznikom sv. Jurija, bo
naše srečanje v sredo, 18. aprila ob 20.00 v Marijinem domu, prosim za
udeležbo vseh, (in ne v četrtek, 19. aprila).
NAPOVEDNIK ZA APRIL

Skupina Srce – za ločene: Torek ob 20h v župnišču.
Župnijski pastoralni svet: Sreda ob 19.30 v župnišču.

Tridnevnica pred farnim praznikom sv. Jurija:

Tajništvo ŽK: Četrtek ob 11.15 v župnišču.

Ker smo v misijonskem letu, priložnost za malo poglobitve v pripravi na
župnijski praznik in v tednu molitve za duhovne poklice:
Četrtek, 19. 4. ob 19h: Mašo in nagovor o duhovnih poklicih bo imel g. Vlado
Bizjak, spiritual v bogoslovnem semenišču v Ljubljani, eno uro pred mašo bo
na razpolago za sveto spoved.
Petek, 20. 4. ob 19.45: Po maši nas bo nagovoril igralec Gregor Čušin s
predstavo Vera levega razbojnika. Kje bo predstava, bo oznanjeno naslednji
teden (Marijin dom ali kakšna dvorana v mestu)
Sobota, 21. 4. ob 19h: Mašo in nagovor za zakonce in družine bo vodil p.
Beno Lavrih, po maši pa bo imel v Marijinem domu nagovor za zakonce.
Spregovoril bo o edinosti v zakonu in pomenu prenosa vere »iz roda v rod«.

Slomškovo bralno priznanje: Četrtek ob 17h v župnišču. Otroci lepo
povabljeni, da se vpišete na romanje na Slomškovo Ponikvo, ki bo v soboto,
5. maja. Prijavite se s. Emi do 26. 4., pojdemo z avtobusom skupaj z župnijo
Budanje.
Kateheti: Srečanje bo v četrtek ob 20h v župnišču.
Svetopisemska urica za majhne otroke: Petek ob 17h v Marijinem domu.
Zakonska skupina: Petek ob 20h v župnišču.
Društvo katoliških pedagogov Slovenije vsako leto organizira romanje za
pedagoge in imetnike molitvenih kartic. Lansko leto smo romali na Brezje,
letos romamo v Log pri Vipavi. Rdeča nit romanja je letošnje pastoralno geslo
»iz roda v rod«, kajti skrb slovenskih pastirjev je, kako se vera prenaša iz ene
generacijo na drugo. Kaj pomaga pri tem prenosu in kje se ta prenos ustavi?
To bo tudi tema škofovega nagovora in pogovora po sveti maši.

Program
14.00 ogled Rupnikovih mozaikov v cerkvi v Vrhpolju
15.00 molitvena ura v baziliki v Logu pri Vipavi
16.00 sv. maša, ki jo bo daroval škof Jurij Bizjak
17.00 srečanje romarjev
17.30 pogovor o temi srečanja
18.30 zaključek romanja in odhod
Vabimo člane Društva katoliških pedagogov, vse
pedagoške delavce, člane molitvene povezave in
druge molivce.

»Sveta vera bodi
vam luč, materin
jezik pa ključ do
zveličavne
narodove
omike.«
A.M.Slomšek

Peš romanje na Sveto Goro pred župnijskim praznikom bo v soboto, 21.
aprila, iz Predmeje. Odhod z avti do Predmeje ob 06.30, maša na Sveti Gori,
okrog 16h oz. ko dospemo na Sveto Goro. Prijave zaradi prevoza domov
sprejema Miljeva na telefon: 041 493 016. Lepo povabljeni, da se udeležimo v
čim večjem številu. V primeru slabega vremena odpade.
V nedeljo, 22. aprila, praznovanje farnega zavetnika sv. Jurija in češčenje
Najsvetejšega od 11h do 15.30, sklep z litanijami, sledi še praznovanje pred
cerkvijo. Razpored češčenja bo objavljen naslednjo nedeljo.
Ponedeljek, 23. april, praznik sv. Jurija in somaševanje duhovnikov
domačinov, ki so povabilo že prejeli.
Svetopisemska skupina: Ponedeljek, 16.4.
Župnijska Karitas: Torek, 17.4.
Želeli ste popravljen datum za blagoslov motoristov: Blagoslov bo v
četrtek, 26. aprila, maša ob 18h, nato blagoslov pred cerkvijo.

