Maše v Šturjah 09.10. – 16.10.2016
NEDELJA
09. oktober
28. nav. ned.

Pon. 10. 10.
Danilo, muč.

Torek, 11. 10.
Bruno, šk
Sreda, 12. 10.
Maksimilijan, muč.
Četrtek, 13. 10.
Petek, 14. 10.
Kalist I., pp
Sobota, 15. 10.
Terezija Velika

NEDELJA
16. oktober
29. nav. ned.

08.00
10.00
19.00

+ Vinko Čuk, Slomškova 17
Za žive in rajne župljane
+ Angel Kavčič, Polževa 8

07.00
10.00
19.00
07.00
19.00

Na čast MB za zdravje, Grivška 27
Maša v Domu
++ Polanc, Cebejeva 11
Živi in pokojni Curk in Vidmar, Bazoviška 10
+ Stanko, Angela in Halina Fakuč, Kožmani 18

07.00
19.00
07.00
19.00

+ Jože Kočevar, Cebejeva ulica
30. dan + Pavla Škvarč, IV Prekomorske 43
Za duše v vicah, Lavričeva 33
++ Božič, Grivče 10
++ starši Curk, Idrijska 27
V zahvalo in priprošnjo MB, Žapuže 4

19.00

Obl. + Terezija Curk, Cebejeva 4

08.00
10.00
19.00

++ Colja, Grivče 13
Za žive in rajne župljane
+ Jožka Čuk, dar sestra

19.00

MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED VEČERNO MAŠO: OB 18.30
10. 10. 16

PONEDELJEK

MPS VEČERNA ZARJA

11. 10. 16

TOREK

ŽUPNIJSKA KARITAS

12. 10. 16

SREDA

BRALCI

13. 10. 16

ČETRTEK

MEŠANI PEVSKI ZBOR

14. 10. 16

PETEK

BIRMACI – 8. razrd

15. 10. 16

SOBOTA

MARIJIN ZBOR

17. 10. 16

PONEDELJEK

ZAKONSKE SKUPINE

18. 10. 16

TOREK

KATEHISTI-NJE

19. 10. 16

SREDA

BIBLIČNA SKUPINA

20. 10. 16

ČETRTEK

ŽUP. PASTORALNI SVET

21. 10. 16

PETEK

BIRMANCI – 9. razred

22. 10. 16

SOBOTA

STARŠI VEROUČENCEV - 6. do 9.r.

V molitvi rožnega venca se prepletata dvoje življenj: Jezusovo in Marijino.
V rožnem vencu je 20 skrivnosti našega odrešenja, zato je vanj vpleteno tudi naše
življenje.
Posamezne desetke se začenjajo z očenašem; tako je ob Jezusu in Mariji tudi
nebeški Oče, ki uslišuje prošnje svojih otrok.
Vsako desetko zaključimo s prelepim vzklikom: Slava Očetu, tako v molitvi
rožnega venca slavimo tudi Presveto Trojico.
Lepo je, če med desetkami prosimo za tiste, ki so najbolj potrebni Božjega
usmiljenja. Tako je priporočila Mati Božja v Fatimi.
Župnija Šturje, Levstikova 1, Ajdovščina; župnik Zoran 041 673 292; g. Ivan 041 885 796

9.10. 2016 – 16.10 2016; št. 4-16/17
9. oktober: 28. med letom

Iz svetega evangelija po Luku

Evangelij: Lk 17, 11-19
POJDI V MIRU!
Se kdaj vprašamo, zakaj je Jezus
ozdravljal ljudi? Ali res samo zato, ker so
se mu smilili? Vzemimo današnji evangelij o desetih ozdravljenih gobavcih.
Jezus jih ni ozdravil samo zato, ker so se
mu smilili, ampak zato, ker je želel, da z
njim vstopijo v odnos. Hotel jim je
odpreti oči za resničnost življenja z
Bogom, da bi si zaželeli še nekaj več od
telesnega zdravja, da bi šli za njim.
Jezus ne ozdravlja samo zato, da bi
pokazal, kako zelo nas ljubi, ampak, da
bi nas povabil v globlji odnos s seboj.
Rad bi nas postavil za svoje sle,
ozdravljene in prenovljene po njegovi
podobi, da bi odsevali njegovo moč
ljudem okrog sebe.
Ozdravljeni gobavci so doživeli Jezusovo ozdravljajočo moč, toda le eden
se je vrnil – in vzpostavil z njim odnos.
Kako čudovito se je ta mož moral
počutiti, ko mu je Jezus rekel, naj gre v
miru!
Vsakokrat, ko gremo od maše, ko
smo bili v posebnem odnosu z njim, ga
sprejeli v srce, nam ponovi te besede:
Pojdi v miru! Ozdravljeni in prenovljeni
lahko gremo v svet in delimo Kristusov
mir vsem, ki jih stiskajo strah, bolečina
in greh.

(Lk 17,11-19)

Ko je potoval v Jeruzalem, je šel po
sredi med Samarijo in Galilejo. 12 In
ko je prihajal v neko vas, mu je
prišlo
nasproti
deset
gobavih
mož, ki so se od
daleč ustavili 13 in
so
povzdignili
glas ter rekli:
»Jezus,
učenik,
usmili se nas!«
14
Ko
jih
je
zagledal, jim je rekel: »Pojdite in
pokažite se duhovnikom!« In med
potjo so bili očiščeni. 15 Eden izmed
njih pa, ko je videl, da je ozdravljen,
se je vrnil, in je z velikim glasom
slavil Boga. 16 In padel je na obraz
pred njegove noge ter se mu
zahvaljeval; in ta je bil Samarijan.
17
Jezus pa je spregovoril: »Ali ni bilo
deset očiščenih? Kje pa je onih
devet? 18 Ali se ni našel nobeden
drug, da bi se vrnil in dal čast Bogu,
razen tega tujca?« 19 In rekel mu je:
»Vstani in pojdi, tvoja vera te je
rešila.«
11

Oznanila Šturje 9. 10. do 16. 10. 2016
Uradne ure: četrtek od 09h do 11h in od 17h do 18h.
Češčenje Najsvetejšega: četrtek po maši, počastimo Jezusa!
Mladinska in veroučna sveta maša bo v petek. Sodelovanje pripravi 8. razred.
Čiščenje in krašenje cerkev: Kidričeva ulica.
Birmanski voditelji in mladi animatorji: priprava na birmansko duhovno obnovo
bo v četrtek ob 20h v župnišču.
Birmanci in starši: srečanje danes po drugi maši v Marijinem domu ob 11.00.
Revija pevskih zborov pesmi Filipa Terčelja bo danes, 9. 10., v Retečah ob 16h.
Izpred župnišča gremo ob 14h, če se želi kdo priključiti.
Slomškovo bralno priznanje: V torek ob 17.30 povabljeni otroci na srečanje.
Skupaj s. Emo boste pregledali knjige, ki jih boste letos brali. Srečevali se boste
drugi in četrti torek v mesecu.
Večerna zarja: Molitveno pogovorna skupina za starejše. Lepo povabljeni v sredo
po večerni maši v župnišče na Levstikovi 1.
Duhovna obnova za birmance: V petek začnemo duhovno obnovo za 9. razred.
Zberemo se v Otaležu ob 17.30. Izpred župnišča pojdem ob 16.15, če kdo želi
slediti.
Priporočam toplo obleko, spalno vrečo ali rjuhe. Ne pozabimo na birmansko mapo in
pisala. Zaključimo s sveto mašo v nedeljo ob 10h, k maši povabljeni tudi starši
birmancev in drugi družinski člani.
Otroški pevski zbor: vaje vsak petek ob 18h v župnišču. Vabljeni tudi novi
kandidati.

Molitveni nameni v drugem tednu meseca oktobra:
Ponedeljek: Ki je bil krščen v Jordanu: Za vse krščene v naši župniji, da bi živeli v zvestobi
krstnim obljubam.
Torek: Ki je v Kani naredil prvi čudež: Za vse naše družine, da bi znale povabiti Jezusa v svoj
dom po vsakdanji molitvi.
Sreda: Ki je oznanjal Božje kraljestvo: Za vse naše birmance, da bi bili odprti za delo Svetega
Duha
Četrtek: Ki je na Gori razodel svoje veličastvo: Da bi Jezusa sprejeli kot živega Boga med nami.
Petek: Ki je postavil sveto evharistijo: Za nove duhovne poklice.
Sobota: Ki naj se usmili duš v vicah: Za vse rajne
Nedelja: Ki je od mrtvih vstal: Za vero v večno življenje

N A P O V E D U J E M O:
-Terčeljev shod v Logu bo v nedeljo, 16. oktobra ob 15h.
-Krstna nedelja: 23. oktober, prijavite otroke.
-Mladi: v ponedeljek, 17. 10., se zberemo ob 18h na Šturskem placu in gremo peš k svetim vratom v Log.
-Župnijska Karitas: srečanje v torek, 18.10. po maši v župnišču.
-Svetopisemska skupina bo naslednji teden izjemoma v sredo po maši.
-Žup. gospodarski svet: seja bo v četrtek, 20.10. ob 20h, v župnišču.
-Gala koncert Radia Ognjišče bo 20. novembra ob 15h v Ljubljani. Rezervirali smo 50 vstopnic, prijave
sprejemam do 22.10., sicer karte odpovemo. Organizirali bomo avtobusni prevoz.

Skupna oznanila od 09.10.2016 – 16.10.2016
~ TERČELJEV SHOD v Logu, bo v nedeljo, 16. oktobra. Ob
15. uri bo molitvena ura, ob 16.uri pa sveta maša. Pri
molitveni uri bodo sodelovali liturgični bralci iz Šturij, maševal
bo vrhpoljski župnik g. Janez Kržišnik, prepeval pa mešani
pevski zbor iz Vrhpolja. Po maši bo spregovorila še gospa
marija Gasser iz Železnikov.
~ MOLITVENO BDENJE OB SVETIH VRATIH ZA MLADE
bo v Logu, v ponedeljek, 17. oktobra 20016. Program:
- Romanje z Vipavskega in Šturskega placa ob 18.00
- Vstop skozi sveta vrata usmiljenja ob 19.00
- Zakrament usmiljenja
- Slavilni koncert
- Pecivo in čaj.
Lepo vabljen (-a)! Dogodek pripravljajo mladi iz vipavske dekanije.
~ MISIJONSKA NEDELJA. Letošnja misijonska nedelja, 23. oktobra poteka pod geslom:
»Samo , če smo usmiljeni kakor Oče, smo misijonarji«.
Na misijonsko nedeljo smo vsi ena sama velika družina, ki povezana v molitvi in mašni daritvi
kliče blagoslov bratom in sestram po vsem svetu in se medsebojno bogati z bratstvom,
molitvijo in darovi.
Na svetovni misijonski dan bratske povezanosti in solidarnosti smo znova povabljeni, da se
zavemo, da v molitvi, misli drug na drugega, pričevanju in praznovanju vere spet razžarimo
ogenj Božje ljubezni v vsej Cerkvi in s tem po vsem svetu.
Molitev in nabirka na misijonsko nedeljo je nekaj enkratnega. Dogaja se namreč po vseh
župnijah in po vsem svetu. Ravno zato poveže vernike vsega sveta v bogati solidarnosti
dajanja in prejemanja in s tem utrjuje v bratski skupnosti vse otroke nebeškega Očeta.
Mati Terezija iz Kalkute, ki je bila 4. septembra razglašena za svetnico, nam kliče tako, kot je
njo poklical Jezus: »Pojdi, bodi moja luč!«

~ ROMANJE V SVETO DEŽEELO. Vabljeni na romanje naše dekanije, ki bo konec februarja
2017. Cena romanja je 1.090 Eur. Organizator je Komisariat za Sveto deželo, ki tudi zbira
prijave. Kdor želi obrazec za prijavo in druge potrebne informacije, naj pokliče na številko 042
429 713. Spletna stran: http://www.sveta-dezela.si/index.php/content/display/461.

SKUPINA SRCE: V ustanavljanju je skupina Srce ob srcu, ki bo imela svoje prvo
srečanje v soboto 29. oktobra ob 20. uri v župnišču župnije Šturje,
Levstikova 1, Skupina bo osnovana na temelju duhovne metode poslušanja z
medsebojno podelitvijo lastne izkušnje in je odprta za vse z izkušnjo razveze, ne
glede na samskost ali ne in ne glede na časovno distanco, saj bolečina, ki je bila
potlačena ne zastara.
Vernost ni pogoj, le pripravljenost slediti metodi, iskreno sprejeti in se odpreti
Božjemu delovanju, ki edino lahko resnično prenovi naše življenje.
Povabljeni vsi razvezani iz širše okolice Ajdovščine! Prijavite se lahko na
e-naslov: zoran.zornik@rkc.si

