RAZPORED SVETIH MAŠ 08. 09. 2019 – 15. 09. 2019
23. NAV. NED.
08. SEP. 2019
MARIJINO
ROJSTVO
Poned., 9. 9.
Peter Klaver
Torek, 10. 9.
Ines
Sreda, 11. 9.
Bonaventura
Četrtek, 12. 9.
Marijino ime

Petek, 13. 9.
Janez Zlatousti

Sobota, 14. 9.
Povišanje sv.
Križa
24. NAV. NED.
15. SEP. 2019

08.00
10.00
19.00

V čast SD, Bazoviška 3
Za žive in rajne župljane
V čast SD, Grivška 25/D

07.00
10.00
19.00
19.00

07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00

++ starši Krapež, Bevkova 1
Po namenu
V zahvalo in v čast SD, Idrijska 6
Obl. + Marija Semič, Pot v Žapuže 4
++ starši Bolčina, skupina Srce
8. dan + Roza Kompara, Polževa 28
+ Bogomir in Slavica Vidmar, Polževa 4
V zahvalo in priprošnjo p. Piju
V čast SD v zahvalo in priprošnjo
++ starši Curk, Idrijska 27
Po namenu darovalcev iz Bazoviške ulice
+ Jakob Čuk, Slomškova 17
Za zdravje, Grivška

08.00
10.00
19.00

+ Marija Krapež, Cebejeva 46
Za žive in rajne župljane
+ Kazimir Furlan, Lavričeva 33

19.00

Izjava duhovnikov vipavske dekanije glede napisa na Glasbeni
šoli Vinka Vodopivca v Ajdovščini.
Duhovniki vipavske dekanije, zbrani na redni dekanijski pastoralni
konferenci, dne 4. septembra 2019 v Podkraju, izjavljamo, da pri
izjavi primorskih duhovnikov v zvezi z domnevno odstranitvijo imena
skladatelja Vinka Vodopivca s pročelja Glasbene šole nismo
sodelovali. Za protestno izjavo, pod katero je napisano tudi
»duhovniki z vipavskega« smo izvedeli šele, ko je bila ta objavljena
v medijih. Izjave torej tudi nihče od nas ni podpisal. Ob tako grobi
zlorabi našega imena smo globoko prizadeti in ogorčeni.
V imenu duhovnikov vipavske dekanije: Franc Likar, dekan.
NAŠO IZJAVO SMO POSLALI NA ŠKOFIJO KOPER, V VEDNOST PA TUDI
AVTORJU, TISKOVNEMU PREDSTAVNIKU, RAVNATELJICI GŠ VINKA
VODOPIVCA AJDOVŠČINA, KI JE BILA OPRAVIČENO PRIZADETA, IN ŽUPANU.

23. NAV. NED.

08. 09. 2019 – 15. 09. 2019; št. 36/19
O sreči –
papeževe misli o srečnem življenju

Veliko vprašanje:
Ali je upanje mogoče
tukaj in zdaj?
Zdi se, da nam vrtoglavi življenjski
tempo krade upanje in veselje. Zdi se, da
nas razni pritiski in občutek nemoči v
mnogih situacijah duhovno izčrpavajo in
napravljajo neobčutljive za nešteto
izzivov. Na videz protislovno je, da –
medtem ko v naglici gradimo »boljšo
družbo« - na koncu nimamo več časa za
družino, za druženje s prijatelji, za
solidarnost in za spomine.
Zato je prav, da se vprašamo:
kako je danes, v naših mestih, mogoče
izžarevati evangeljsko veselje? Ali je v
takšnih razmerah, tukaj in zdaj,
krščansko upanje sploh mogoče? Ti dve
vprašanji zadevata našo identiteto,
življenje naših družin, naših držav in
naših mest.
Homilija, 25. marca 2017

ODPOVED PRINAŠA SVOBODO
(Lk 14,25-33)
Tisti čas so z Jezusom potovale
velike množice. Obrnil se je in jim
rekel: »Če kdo pride k meni in ne
zavrača svojega očeta, matere,
žene, otrok, bratov, sester in celo
svojega življenja, ne more biti moj
učenec. Kdor ne nosi svojega križa
in ne hodi za menoj, ne more biti
moj učenec.
Kdo izmed vas, ki hoče zidati
stolp, prej ne séde in ne preračuna
stroškov, ali ima dovolj, da ga bo
dokončal? Sicer se lahko zgodi, da
postavi temelj, zidave pa ne more
dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi
se mu začeli posmehovati in bi
govorili: ›Ta človek je začel zidati,
pa ni mogel dokončati.‹
Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko
proti drugemu kralju, ne bo prej
sédel in se posvetoval, ali se more
z deset tisoč možmi postaviti po
robu njemu, ki prihaja nadenj z
dvajset tisoči? Če se ne more,
pošlje poslanstvo, ko je oni še
daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji
za mir.
Takó torej nobeden izmed vas, ki
se ne odpove vsemu, kar ima, ne
more biti moj učenec.«

OZNANILA
Uradne ure: V ponedeljek 17.30 – 18.30 in četrtek od 9h do 11h.
Skrb za cerkev: Na Livadi in Na Trati, sledi M. Klemenčiča in Bevkova.
Verouk je reden po urniku:
Predšolski: sreda ob 17h, na prvo srečanje povabljeni tudi starši (ga. Greti)
1. Razred: ponedeljek 15.00 ali 17.00 (s. Ema)
2. Razred: četrtek 15.00 ali 17.00 (s. Ema)
3. Razred: četrtek 16.00 ali 17.00 (Zoran)
4. Razred: ponedeljek 16.00 ali 17.00 (ga. Helena)
5. Razred: sreda 15.00 ali 16.15 (g. Bernard)
6. Razred: sreda 15.45 (ga. Nadja)
7. Razred: ponedeljek 15.00 ali 16.00 (ga. Danica)
8. Razred: četrtek 15.00 v župnišču (Zoran)
9. Razred: četrtek 16.00 (g. Marko)
Starši, ki niso vpisali otrok k verouku v preteklem tednu, naj to storijo v tem
tednu pred ali po večernih mašah v župnišču.
Mladinska srečanja začnemo v petek, 13. 9. ob 19.45 v Marijinem domu.
Mladi srednješolci in študenti lepo vabljeni na srečanja. Pri srečanju se lahko
prijavite za Stično mladih, ki bo 21. 9. 2019.
Maša s sodelovanjem otrok bo v veroučnem letu ob petkih. Sodeluje
otroški zbor s petjem in posamezni razred s prošnjami in zahvalami. Starši
sodelujočega razreda lepo naprošeni, da preberejo berilo, lahko tudi kakšno
prošnjo ali zahvalo dodajo otroškemu sodelovanju. Na levi strani spredaj sedi
otroški zbor. Sodelujoči razred in ostali otroci pa na desni strani spredaj. K
petkovi maši povabljeni vsi veroučenci in ne samo sodelujoči razred.
V petek, 13. 9. 2019 sodeluje 8. razred.
Otroški pevski zbor: Prva vaja bo v petek, 13. 9. ob 17.30 v župnišču.
Povabljeni tudi novi pevci in pevke od 1. razreda naprej.
Darovi za župnijo: 130 EUR, 3 darovalci, Bog povrni.
Molitev pred Najsvetejšim bo v četrtek po maši.
Karitas vabi ob sredah ob 7h na pohod, zbirno mesto je pred župniščem.
Priprava na zakon: Od nedelje, 8. septembra do nedelje, 13. oktobra.
Srečanja potekajo šest zaporednih nedelj v župnišču v Šturjah, s pričetkom
ob 16h. Informacije in prijave: Marko Sabotič, marko.sabotic@gmail.com,
051 677 727.
Višarje: Na avtobusu za Višarje je ostala ena jakna, čaka v župnišču na
lastnika.

Stična mladih: Letošnja Stična mladih bo v soboto 21.9.2019. V dekaniji
bomo organizirali prevoz z avtobusom, za katerega se prijavite do torka,
17.9. Odhod je ob 7.00 iz Ajdovščine. Denar za prevoz, 9€, oddate
župniku ob prijavi. Vstopnino, 5€, oddate na avtobusu. Dijaki, študentje
ter mladi v poklicih, vabljeni v Stično. Več na: www.sticna.net
Oklicana sta ženin Blaž Kodelja iz župnije Šturje in nevesta Lucija Adamič
iz župnije Želimlje. Poročila se bosta pri sv. Hieronimu na Nanosu. Želimo
jima srečen zakon, obdan z Božjim blagoslovom in Marijino priprošnjo.
Terčeljev grob: Naslednja nedelja, 15. 9., bo nedelja svetniških
kandidatov. Zato povabim župljane, da gremo v nedeljo popoldne na grob
mučenca Filipa Terčelja v Davčo. Odhod izpred župnišča z avtomobili ob
13.30. Kdor more, naj gre z avtom, drugi se pridružite v naših avtomobilih.
Na grobu se bomo z molitvijo poklonili slutnji njegovega svetniškega
življenja in njegovi mučeniški smrti zaradi vere. Zmolili bomo za njegovo
beatifikacijo in se mu priporočili kot našemu priprošnjiku v nebesih.
Izkoristimo nedeljski popoldan za skupen izlet, druženje in spomin na
velikega človeka naše župnije. V primeru dežja izlet odložimo.
Molitveni dan za duhovne poklice na Sveti Gori. Molitveni dan za
duhovne poklice v škofiji Koper bo v soboto, 14. septembra 2019 v baziliki
na Sveti Gori. Posebej želimo ta dan prositi za nove duhovne poklice, za
svetost poklicanih, za vse tiste, ki v naši škofiji opravljajo katehetsko
službo, za družine, v katerih rastejo in zorijo duhovni poklici, da bo tudi na
tak način prišlo do izraza letošnje geslo: »Tvegaj življenje za Gospoda«.
Spored srečanja:
8.00 molitev križevega pota s Prevala na Sveto Goro.
GOSPOD,
DUHOVNIKOV
10.30: sveta maša
NAM
DAJ…
13.00 Koncert župnijskega mladinskega zbora iz Vrhpolja
13.30 litanije Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.
N A P O V E D N I K:
Molitveno romanje v Medjugorje bo od četrtka, 26. 9. do sobote 28. 9.
Prijave sprejemam do 20. 9. 2019. Hitro se prijavite, da rezervacijo
nastanitve potrdim ali odpovem. Cena 115 EUR pri vsaj 40 romarjih.
Zahvalno romanje na Sveto Goro bo v nedeljo, 22. 9. Maša ob 10h v
Šturjah odpade, ker bo ob 10h maša na Sveti Gori. Kot lani tudi letos
avtobus ne bo organiziran, zato ponudimo prevoz še komu, ki ga nima.
Delavnica molitve in življenja: Za vse, ki iščete poglobitev vaše vere,
vzpostavitve osebnega odnosa z Jezusom ali mir in svobodo v duhu ne
glede na to, kaj se vam dogaja v življenju, se boste lahko v Šturjah
udeležili Delavnic molitve in življenja (DMŽ). Uvodno srečanje bo v
soboto, 21.9. po večerni maši (19.10) v župnišču. Delavnice bom vodil
Martin Božič. Vabljeni!
(Martin B.)

