RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 08. 10. – 15. 10. 2017
27. NAV.
NEDELJA
8. OKT. 2017
Pon., 09. 10.
Dionizij, muč.
Torek, 10. 10.
Danilo, muč.

Sreda, 11. 10.

08.00
10.00
19.00

+ brat in starši Ostrožnik, Grivče 5/a
Za žive in rajne župljane
+ Marjan Golja, dar Batagelj

07.00
10.00
19.00
07.00
19.00
19.00

+ Bojan in Ludvik Uršič, IV. Prekomorska 2
DSO: V čast SD in MB
Na čast MB, Lavričeva 23
V zahvalo in priprošnjo
++ starši Lemut, Idrijska 13
30. dan + Jožef Krtelj, D. Poljana 2/d
++ Cencič, Bevkova 1
+ Jože Kočevar, Cebejeva 14
Na romanju: Po namenu darovalca
+ Stanislava Vidmar, IV. Prekomorske 56
Na romanju: Za zdravje
V čast MB, Polževa 43
Na romanju: Po namenu romarjev
+ Terezija Curk, Cebejeva 4
Za žive in rajne župljane
V čast SD po namenu darovalca

Janez XXIII., pp
Četrtek, 12. 10.
Maksimilijan

19.00

Petek, 13. 10.

07.00

Sobota,14. 10.
28. NAV.
NEDELJA
15. OKT. 2017

09. 10. 2017
10. 10.2017
11. 10. 2017
12. 10. 2017
13. 10. 2017
14. 10. 2017
16. 10. 2017
17. 10. 2017
18. 10. 2017
19. 10. 2017
20. 10. 2017
21. 10. 2017
23. 10. 2017
24. 10. 2017
25. 10. 2017
26. 10. 2017
27. 10. 2017
28. 10. 2017
30. 10. 2017
31. 10. 2017

07.00
08.00
10.00
19.00

MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED VEČERNO MAŠO
PONEDELJEK
VEČERNA ZARJA
TOREK
MPZ
SREDA
SP SKUPINA
ČETRTEK
BRALCI
PETEK
ŽK
SOBOTA
MARIJIN ZBOR
PONEDELJEK
VEČERNA ZARJA
TOREK
KATEHETI
SREDA
ŠOLSKE SESTRE
ČETRTEK
BRALCI
PETEK
PASTORALNI SVET
SOBOTA
MARIJIN ZBOR
PONEDELJEK
VEČERNA ZARJA
TOREK
MPZ
SREDA
ŠOLSKE SESTRE
ČETRTEK
SP SKUPINA
PETEK
BRALCI
SOBOTA
MARIJIN ZBOR
PONEDELJEK
VEČERNA ZARJA
TOREK
ŽK

27. NAV. NED.

08. 10. 2017 – 15. 10. 2017; št. 38/17
'Radost ljubezni'-DELO TVOJIH ROK
Družinski oče je v psalmu 128
predstavljen kot delavec, ki z delom
svojih rok vzdržuje zunanjo blaginjo
in dušni mir svoje družine: »Zakaj
sad truda svojih rok boš užival,
srečen boš in dobro ti bo« (Ps
128,2).
Že na prvih straneh Svetega pisma
je poudarjeno delo kot eden od
temeljev dostojanstva človeškega
življenja. Človek s svojim delom
preobraža snov in izkorišča energije
stvarstva, hkrati oblikuje samega
sebe
(AL23).
Delo
omogoča razvoj družbe in
preživetje družine, njeno
stabilnost in rodovitnost.
Nalogo in delo družinske
matere predstavi knjiga pregovorov
v vseh vsakdanjih nadrobnostih, s
katerimi si pridobi hvalo svojega
moža in otrok. Tudi apostol Pavel je
bil ponosen na to, da je živel tako,
da ni bil drugim v breme, ker je delal
s svojimi rokami in si tako zagotovil
svoje preživetje. O nujnosti dela je
bil tako prepričan, da je za svoje
skupnosti postavil železno pravilo:
»Kdor noče delati, naj tudi ne jé«.

Gospod bo dal vinograd v najem drugim
(Mt 21,33-43)
Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in
starešinam ljudstva: »Poslušajte drugo
priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasádil
vinograd, ga obdal z ograjo, izkôpal v njem
stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v
najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je
približal čas trgatve, je poslal svoje
služabnike k viničarjem, da bi pobrali njegov
pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike
zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in
spet drugega kamnáli. Nato je poslal druge
služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi
prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega
sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹
Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri
sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in
se polastimo njegove dediščine!‹ Zgrabili so
ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej
prišel gospodar vinograda, kaj bo stóril s temi
viničarji?« Rekli so mu: »Hudobneže bo kruto
pokončal, vinograd pa dal v najem drugim
viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali
pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli
brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji
zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to
narédil in čudovito je v naših očeh.‹ Zato vam
pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in
dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove
sadove.«

Odtod sledi, da brezposelnost in
negotovi pogoji za delo postanejo vir
trpljenja: to omenja Jezus v priliki o delavcih, ki so prisiljeni v brezdelju sedeti na
mestnem trgu. Pomanjkanje delovnih mest je tragično dejstvo in v mnogih deželah
na različne načine ustvarja turobno vzdušje v mnogih družinah (AL25).

OZNANILA ZA TEDEN 08. 10. – 15. 10. 2017

NAPOVEDNIK

Uradne ure: V tem tednu izjemoma sreda 09.00 – 11.00 in 17.30 -18.30.
Dobrodošli v župnišču tudi izven uradnih ur, če sem doma.
Verouk je reden za vse skupine, odpade pa za 8. razred.
Duhovni vikendi za mlade in veroučence višjih razredov: S kateheti smo se
odločili, da bomo izvedli duhovni vikend za višje razrede. Vsekakor nam lanska
izkušnja pravi, da so bila ta srečanja prijetna in v veliko povezanost veroučencev in
katehetov. Zato smo rezervirali naslednje datume:
6. in 7. razred: 17. – 20. november Otalež.
8. in 9. razred: 1. – 3. december Otalež.
Dijaki, študenti: 27. – 29. oktober Otalež.

Svetopisemska skupina: V ponedeljek, 16. 10. po večerni maši.
Mešani zbor naše župnije bo v sredo, 18. oktobra ob 19.30, prepeval v cerkvi sv.
Jakoba v Ljubljani. Koncert bo v okviru Sakralnega abonmaja.
Odbor za župnijski misijon bo imel prvo srečanje v četrtek, 19. 10. ob 20.15.
Prosim, da si rezervirate čas oz. čim prej sporočite, če ne morete, ker se moramo
uskladiti člani obeh župnij.
Romanje v Koprsko stolnico: sobota, 21. oktober
Naša škofija letos slavi 40-obletnico ustanovitve. V sedanjem obsegu jo je 17.
oktobra 1977 ustanovil bl. papež Pavel VI. Zahvalno romanje ob tem jubileju bo v
soboto, 21. oktobra v koprsko stolnico. Slovesnost, ki bo ob 10.30, bo v navzočnosti
slovenskih škofov in škofov iz sosednjih dežel vodil apostolski nuncij v Sloveniji
nadškof Juliusz Janusz. Slovesni maši bo sledilo bratsko druženje na trgu pred
stolnico.
V naši dekaniji organiziramo romanje z enim ali več avtobusov. Prijavite se do
nedelje 15. oktobra 2017 župniku ali v zakristiji. Iz Ajdovščine bo avtobus odpeljal
približno ob 7.50. Povratek je predviden približno ob 15. uri. Strošek prevoza boste
poravnali na avtobusu. Ob polnem avtobusu bo cena 8 €.
Škofijsko romanje mladih: Romanje z naslovom »Petnajst tisoč
korakov v preteklost« je prispevek mladih k praznovanju obnovitve
koprske škofije ob hoji iz Hrastovelj do stolnice v Kopru.
Spored: 20. 10. ob 18.00 zbiranje v Hrastovljah; ob 21.00 vigilija,
prenočevanje v spalnih vrečah; 21. oktobra ob 4.00: začetek
romanja; ob 10.30 sodelovanje pri maši v stolnici. Informacije:
primoz.erjavec@rkc.si.
Piškotek za misijone: Tudi letos bomo z otroki pekli piškotke in
sicer v soboto, 21. 10. ob 09h v župnišču. Lepo povabimo otroke k
tej misijonski akciji. Prosimo tudi mame, če so pripravljene pomagati, in doma speči
piškotke in jih 21. 10. prinesete v župnišče, ker nam sicer vedno zmanjkajo. Otroci
jih bodo ponudili vernikom na misijonsko nedeljo, 22. oktobra. Priporočen
prostovoljni dar je 2 EUR. Izkupiček gre za misijone, kot vsako leto.
Zakonski jubilanti: Vsi, ki letos obhajate okrogle obletnice poroke: 60, 55, 50, 40,
30, 25, 20, 10 in 1 leto, lepo povabljeni k zahvalni maši v nedeljo, 5. novembra ob
10h. Letos vabimo tudi pare, ki ste v tem letu sklenili sveti zakon, da se Bogu
zahvalimo z vami in za vas. Vabimo tudi tiste jubilante, ki niso sklenili cerkvenega
zakona v naši župniji in zanje nimamo podatkov, pa ste prav tako iskreno vabljeni na
praznovanje, ker živite v naši župniji.
Predavanje za tiste, ki so doživeli zakonsko razvezo bo v Gimnaziji v Vipavi
7.11.2017 (Gena Pupis - Otroci v luči ločitve), 12.12. 2017(p. Tomaž Mikuš - Osvobajanje od

Mladinsko srečanje za mlajšo skupino ta petek
odpade, ker bom na romanju.
Srečanje ob Katekizmu bo v ponedeljek po maši v
župnišču.
Večerna zarja ima srečanje v sredo po maši v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci povabljeni v četrtek
ob 17h v župnišče.
Mavrično katehetske igre: Kristina vabi otroke k Mavrično katehetskim igram. Potekajo ob
petkih od 16.30 – 17.30 v župnišču.
Dar za cerkev: 420 EUR, 6 darovalcev. Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Bizjaki, sledi Spodnje Žapuže in Breclji
Češčenje Najsvetejšega: V četrtek po maši. Pridite, molimo!
Veroučna in mladinska maša: V petek odpade, ker bo maša samo zjutraj.

Oktober – mesec rožnega venca: Rožni venec je v obliki vrvice, kar nakazuje, da
ta molitev povezuje. Naj v tem mesecu povezuje naše družine ob večerih, župnijo pa
pred vsako sveto mašo. V tem tednu molimo za mir na svetu, za pravično in strpno
reševanje narodnih in mednarodnih konfliktov.
Romanje v Medjugorje: Odhod bo v četrtek ob 06h izpred župnišča. Preverite
veljavnost osebnega dokumenta, s katerim boste potovali čez mejo, osebna
izkaznica ali potni list. Prvi dan na poti potrebujete malico ali pa si boste na hrvaški
avtocesti vzeli hitro kosilo. Priporočam zlasti primerno obutev za hojo, temperature
so približno kot naše, napoved je brez dežja. Prvi dan imamo večerjo v nastanitvi,
drugi dan tri obroke, tretji dan zajtrk. Vračamo se v soboto pod večer. Na avtobusu
sta nastali dve prosti mesti, če bi še kdo šel na romanje, nas se čim prej prijavi.
Slovensko Fatimsko srečanje v Stični:
Ob stoletnici Marijinih prikazovanj v Fatimi bo v soboto, 14. oktobra v Stični.
Skupnega romanja z avtobusi ne organiziramo, vsekakor pa vabljeni zlasti Marijini
častilci, da se udeležite v lastni režiji, kdor zmore. Srečanje bo potekalo v duhu gesla
Skupaj živeti Marijin klic. Duhovni program v stiški baziliki se bo začel ob 9.30,
slovesna maša bo ob 11. uri.
V nedeljo, 15. 10., bo v Logu Terčeljev shod. Molitev ob 15.30, maša ob 16h, po
maši kratka predstavitev knjige o Filipu Terčelju.

zamer) in 9. 01.2018 (p. Vili Lovše - Kako sprejeti križ ločitve), ob 20h.

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnija Šturje, Levstikova 1: 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

