RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 10. 09. – 17. 09. 2017
23. NAV.
NED.
10. SEPT. 2017

Pon., 11. 9.

Torek, 12. 9.

08.00
10.00
19.00

+ Damjana Polanc, Cebejeva 11/a, dar sosedje
Za žive in rajne župljane
V zahvalo za skupna leta

10.00
18.00
19.00
19.00

Za srečno pot in za zdravje – Dom starejših
30. dan + Silverija Nagode, Žap. 109 – v Žapužah
+ Anton Krapež, Kidričeva 50
++ Velikonja, IV. Prekomorska 32

19.00

++ Černigoj, Idrijska 18/A

19.00

+ Marjan, Kožmani 6

Marijino ime

Sreda, 13. 9.
Janez Zlatousti

Četrtek, 14. 9.
Povišanje sv.
Križa
Petek, 15. 9.

19.00

Žalostna MB

Sobota, 16. 9.
Kornelij in Ciprijan

24. NAV.
NED.
17. SEPT. 2017

10.00
19.00
08.00
10.00
19.00

+ župnik Ivan Likar
V priprošnjo MB za srečen porod
Po namenu romarjev – v Brestanici
+ Zora Geržina, Cebejeva 4
++ Stegovec in Kodrič, Grivška pot 37
Za žive in rajne župljane
+ Kazimir Furlan, Lavričeva 33

Oddane maše: Po namenu, Grivče 5/A; V zahvalo za zdravje, Cebejeva 5;
Za duhovne poklice, Cebejeva 5.
Jesensko romanje: Odhod avtobusa bo v soboto ob 07h izpred župnišča.
Prostih je še nekaj mest na drugem avtobusu. Če kdo od romarjev ne bo
vzel kosila, naj to sporoči do četrtka. Prevoz 15 EUR, kosilo 10 EUR.
Stična mladih: V soboto, 16. septembra poteka v
Stični tradicionalno srečanje mladih. Če se še kdo
želi prijavit, naj to stori čimprej, najbolje danes po
maši. Strošek: 9€ prevoz (ob prijavi); 5€ vstopnina
(na avtobusu). Odhod
avtobusa ob 07. 00 iz
Ajdovščine (avtobusna postaja). Srečanje poteka pod
naslovom »Velike reči mi je storil Mogočni.« Mladi
boste nagovorjeni z bogatim programom. Med gosti
bo spregovorila Ania Goledzinowska, o svoji izkušnji,
kako velike reči je Mogočni storil v njenem življenju.

23. NAV. NED.

10. 09. 2017 – 17. 09. 2017; št.34/17
Okrožnica 'Radost ljubezni'
papeža Frančiška (Amoris laetitia)

Brata je treba klicati k
spreobrnitvi

(Mt 18,15-20)
Uvodoma papež Frančišek pojasni, da
je radost ljubezni, ki jo živijo družine,
Tisti čas je rekel Jezus svojim
učencem: »Ako greši tvoj brat
hkrati tudi velika radost Cerkve. Kljub
zoper tebe, pojdi in ga posvári
mnogim znamenjem krize zakona
med štirimi očmi. Če te posluša, si
ostaja želja po družini živa, tudi med
pridobil svojega brata. Če pa ne
mladimi. Ta želja krepi in radosti
posluša, vzemi s seboj še enega
Cerkev. Kot odgovor na to hrepenenje
ali dva, da se vsa zadeva ugotovi
je »krščansko oznanilo o družini zares
po izjavi dveh ali treh prič. Če jih
vesela novica« (AL1). Zato želi papež
ne posluša, povej Cerkvi. Če pa
družine opogumiti in jih spodbuditi v
niti Cerkve noče poslušati, naj ti bo
njihovi zavzetosti ter pri reševanju
kakor pogan ali cestninar.
njihovih težav (AL4).
Resnično, povem vam: Kar koli
boste zavezali na zemlji, bo
'Radost
ljubezni'
še
posebej
zavezano v nebesih in, kar koli
izpostavljadva pomena v izrednem
boste razvezali na zemlji, bo
jubilejnem letu usmiljenja (2016):
razvezano v nebesih. Povem vam
1.spodbuditi krščanske družine, da
tudi: Ako se na zemlji dva izmed
ovrednotijo zakon in družino ter
vas zedinita v kateri koli prošnji,
vzdržujejo močno in neomejeno
jima bo vse storil moj Oče, ki je v
ljubezen
do
vrednot,
kot
so
nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so
velikodušnost, zaveza, zvestoba in
trije zbrani v mojem imenu, tam
potrpežljivost;
sem jaz sredi med njimi.«
2.spodbuditi vse, da bi bili znamenje
usmiljenja in bližine tam, kjer se družinsko življenje
ne uresničuje v polnosti ali se ne razvija v miru in
veselju (AL5).
Papež Frančišek upa, da se bo vsak, ki bo bral te
misli, začutil poklicanega, kako naj se z ljubeznijo
zavzame za družine, kajti te »niso težava, temveč so
v prvi vrsti priložnost« (AL7).

OZNANILA ZA TEDEN 10.09. – 17. 09. 2017
Veroučna in mladinska maša: V petek. Sodeluje 7. razred.
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.30 in četrtek09.00 –11.00.
Tajništvo ŽK: Četrtek ob 11h v
župnišču.
Dar za cerkev:
darovalcev.

20

EUR,

1

Čiščenje
in
krašenje
cerkve:Vipavska cesta, sledi na
livadi, Na trati
Češčenje Najsvetejšega: V četrtek
po maši.
Otroški pevski zbor bo imel prvo
pevsko vajo v petek ob 17.30 v
Marijinem domu.

1R
2R
3R
4R
5R

PON
16H,17H

SRE

ČET
15H,16H
17h

17H
15H
15.30,
16.30

6R
15H, 16H
7R
15H
8R
15.50
9R
16.00
PREDŠOLSKI VEROUK: SREDA OB
17H (13. 9. PRVO SREČANJE)

Starejša mladinska skupina: Petek po maši v Marijinem domu.
Mlajša mladinska skupina:Mladi iz 1. letnika srednjih šol povabljeni na
srečanje v petek ob 20h v župnišče.
Tečaj za zakon: Začetek danes, 10. 9., v Škofijski gimnaziji v Vipavi ob 16h.
NAPOVEDNIK
*Molitveno romanje v Medjugorje bo z duhovno obnovo na poti za našo
župnijo od 12. – 14. oktobra 2017. Prijave sprejemam do konca septembra
oz. do zapolnitve sedežev na enem avtobusu. Cena 110 EUR za prevoz
(vsaj 40 potnikov) in polni penzion v nastanitvi blizu cerkve. Odhod v četrtek
zjutraj, vrnitev v soboto zvečer, dve nočitvi, dnevna vožnja, ena smer po
avtocesti, druga smer delno po Jadranski magistrali. Prostih je še 7 mest na
avtobusu, prijavite se čim prej.
*Zahvalno romanje na Sveto Goro
Župniji Ajdovščina in Šturje vsako leto tretjo nedeljo v septembru skupaj
romamo na Sveto Goro. Letošnje romanje bo 24. septembra. Na Sveti gori
bo ob 10. uri sveta maša. Prijavite se lahko tudi za romanje z avtobusom, ki
bo odpeljal ob 8.30. izpred župnišča. Prijavite se do nedelje, 17.
septembra. Cena prevoza bo med 8 in 10 €, glede na število romarjev.
Poravnate na avtobusu. Vsako leto se zbere skupina romarjev ob 8.00 na
Prevalu, ki ob molitvi križevega pota od tu poroma peš do Svete Gore. Kdor

more, naj se pridruži. Po sveti maši pa vabljeni, da se ustavimo na kratkem
prijateljskem druženju na prostoru za cerkvijo. Zato pa prinesite nekaj za
pod zob, kar bomo dali skupaj. Pomembno je druženje.
Zahvalno romanje nas spominja na čas druge svetovne vojne, ko je
Ajdovščina doživela bombni napad nemške vojske. Bilo je v dneh, ko je bila
Svetogorska Marijina podoba begunka v Ajdovščini. Ljudje so se zavedali
Marijinega varstva in bili hvaležni. Ostanimo tudi mi hvaležni Materi Božji za
nekdanje in sedanje varstvo.
*Predstavitev knjige o Filipu Terčelju bo v Marijinem domu v ponedeljek,
18. sept. po večerni maši. Knjigo bo predstavil g. Ivan Albreht, avtor
knjige. Ta večer bo mogoče knjigo kupiti tudi v Marijinem domu. Lepo
vabljeni na predstavitev.
*Katehetsko pastoralna šola: Študijsko
leto 2017/2018
Informativni dan in vpis:
Vipava (Škofijska gimnazija
Vipava): četrtek, 14. sept. 2017, ob 18.00
Podrobnejše informacije
Katehetsko pastoralna šola se bo izvajala
v Vipavi (ob petkih zvečer oz. ob sobotah
popoldne), če bo dovolj prijav.
Zainteresirani se oglasite v župnišču
Prva šola, ki pusti najglobokejši vtis v otroku, je domača družina in prva ter
najboljša učiteljica je in ostane otroku – mati. Otrok pričakuje, da bo našel v šoli
drugi dom, da mu bo učitelj dobrotni oče in učiteljica ljubeča mati. Gorje, če je otrok
v svojem pričakovanju varan! Še v poznih letih se z veseljem spominja svojih
učiteljev in globoko spoštovanje do njih mu tli v srcu, ko jih že ni več med živimi.
Poleg važnega socialnega pomena ima šola kajpada tudi namen, da otroke uči. V
naših dneh je treba samostojnih ljudi, ki znajo ne le čitati, temveč z lastno glavo tudi
misliti. Velik greh bi imeli starši, ko bi poslali otroka v svet brez osnovne izobrazbe.
Ker je šola torej velikega življenjskega pomena za otroka, je dolžnost staršev, da
podpirajo učitelje, ki čutijo za mladino in žrtvujejo vse svoje delo zanje. Le takrat,
kadar bodo starši in učitelji v medsebojnem sporazumu vzgajali otroke, bo uspeh
šole zadovoljiv.
Filip Terčelj, Šola, 1925

VABILO
Vabilo v zakonsko skupino: Mlade zakonce vabimo v novo zakonsko
skupino. Prvo srečanje bo 28. septembra ob 20.15 v župnišču. Kandidati se
pred tem prijavite, lahko po e-pošti: zoran.zornik@rkc.si
OZNANILAnajdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26;

župnik Zoran Z.: 041 673 292, e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ; g. Ivan: 041 885 796

