RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 11. 02. 2018 – 18. 02. 2018
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+ Ivan Ličen, Idrijska 19, dar Slejkoti 1
Za žive in rajne župljane
++ Valič, IV. Prekomorska 21
+ brat in sestre, Grivška pot 26
DSO: V čast Svetemu Duhu
++ starši Ferjančič, I. Kosovela 16
30. dan + Leopolda Terčelj, Cebejeva 43
30. dan + Vladimir Jejčič, Bevkova 4
V čast SD, Slejkoti 5 /obred pepelenja pri obeh mašah/
8. dan + Marija Rustja, Grivška pot 5/A
++ Lemut, Kožmani 21
+ Franc Božič, Grivče 10
+ Frančiška in Gabrijel Bolčina, Polževa 8
+ Anton in Terezija Curk, Žapuže
Za zdravje prijateljice
+ Roman Šen, Grivška pot 15
++ starši Terčelj in sestra, Grivče 5
Za žive in rajne župljane
Za vse pokojne, Slejkoti 5

Oddane maše: Za zahvalo po namenu darovalca

Razpored vodenja križevega pota: (pridite v zakristijo 15 minut
pred začetkom)
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VEROUČENCI 7.,8. IN 9. R. (18.30)
ŽPS IN ŽGS (14.00)
KATEHETI (18.30)
KRIŽEV POT NA GRADIŠČE (14.00)
STARŠI 4., 5. IN 6. RAZREDA (18.30)
ZAKONSKA SKUPINA (14.00)
STARŠI 1., 2. IN 3. RAZ. (18.30)
KRIŽEV POT NA FUŽINE (14.00)
MLADI IN ANIMATORJI (18.30)
MEŠANI PEVSKI ZBOR (14.00)
SKVO (18.30)
SVETOPISEMSKA SKUPINA (14.00)
LITURGIČNI BRALCI (15.00)

Iskreno vabilo k udeležbi pri križevem potu v postu in k delavniškim mašam.
Naredimo nekaj več v postnem času in darujmo to za našo župnijo v letu
priprave na misijon.
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Radost ljubezni - LJUBEZEN V ZAKONU: SE NE BAHA IN NE NAPIHUJE
Pavel v hvalnici ljubezni uporabi besedo, ki označuje nečimrnost, željo po tem, da
se človek dela vzvišenega, da bi na
JEZUS OZDRAVI GOBAVCA
druge naredil vtis s pikolovsko in celo
Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,40-45)
napadalno držo. Kdor ljubi, ne le da
Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na
ne govori preveč o sebi, temveč se
kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš
osredotoča na druge in ostaja na
očistiti.« Zasmilil se mu je, iztegnil je roko,
svojem mestu, ne da bi hotel biti v
se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi
središču. Naslednja beseda je zelo
očiščen!« Gobe so takoj izginile in bil je
podobna in kaže na to, da ljubezen ni
očiščen. Jezus ga je brž s strogimi
domišljava. Izraža držo, da se pred
besedami poslal ven in mu rekel: »Glej, da
drugimi ne »poveličuje«. Ne gre le za
nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži
željo, da bi pokazali svoje dobre
se duhovniku in daruj za svoje očiščenje,
lastnosti,
temveč
poleg
tega
kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.«
izgubimo občutek za stvarnost.
Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta
Imamo se za večje, kot smo v resnici,
oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo,
ker se imamo za »bolj duhovne« ali
tako da Jezus ni mogel več javno v mesto,
»modrejše«. Pavel pove to tudi na
ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In
drugih
mestih:
»Spoznanje
vendar so od vsepovsod prihajali k njemu.
napihuje, ljubezen pa zida«.
Nekateri se imajo za pomembne, ker več vedo kot drugi, in druge priganjajo ter
nadzorujejo. Resnično velike nas dela ljubezen, ki šibkega razume, zanj skrbi in ga
podpira. Apostol Pavel tudi na drugih mestih kritizira tiste, ki »se napihujejo«, a bolj
besedičijo, kot pa da bi imeli resnično »moč« Duha.
Pomembno je, da kristjani to živijo tako, kakor obravnavajo domače, ki so manj
poučeni v veri, krhki ali manj trdni v svojem prepričanju. Včasih se dogaja prav
nasprotno: tisti, ki naj bi bili v svojih družinah najbolj zgledni, so najbolj
domišljavi in neznosni. Drža ponižnosti je del ljubezni, kajti da bi druge lahko
iz srca razumeli, jim oprostili in jim služili, je treba premagati ošabnost in gojiti
ponižnost. Jezus je spomnil svoje učence, da si v svetu moči vsak prizadeva za
to, da bi drugega nadvladal, in zato jim pravi: »Med vami pa naj ne bo tako«. Logika
krščanske ljubezni se ne čuti večjega od drugih, da bi dala čutiti svojo moč, temveč
»kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik«. V družinskem življenju ne
sme vladati logika prevlade enega nad drugim ali tekmovalnost, da bi videli, kdo
je najpametnejši ali najmočnejši, kajti ta logika naredi konec ljubezni. Tudi za
družino velja: »V medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost, ker Bog se
prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost« (AL98).

OZNANILA ZA TEDEN 11. 02. 2018 – 18. 02. 2018
DANES NA SNEG: Pri sestri Rebeki sem naročil en lonec toplega čaja. Če kdo želi,
gremo danes ob 13.30 izpred župnišča z avtomobili do odcepa na Javornik, potem pa
4,1 km peš do s. Rebeke, kdor bo želel, pa se bomo še kepali.  Vrnemo se do teme.
Uradne ure: V sredo 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00.
Češčenje križa: Četrtek po maši, pridite, molimo! V postu počastimo križ, znamenje
našega odrešenja. Najsvetejše bo izpostavljeno pred mašo, kadar bo le mogoče.
Verouk je reden za vse skupine.
Mladinska in veroučna maša v petek: Pri maši sodeluje 8. razred.
Dar za župnijo: 250 EUR, 3 darovalci, 50 EUR za oznanila, Bog povrni!
Čiščenje in krašenje cerkve: Starši 2. razreda, sledijo starši 3. razreda.
Delavnica molitve in življenja za otroke: Torek ob 17h v župnišču.
Delavnica molitve in življenja za starše in druge odrasle: V sredo ob 19h v
Marijinem domu, učilnica zgoraj.
Blagoslov domov: Zahvaljujem se za vašo gostoljubnost in darove, vesel sem bil
vseh srečanj pri vas doma. Nekaterih žal nisem dobil doma ali pa je kak dan tudi
zmanjkalo časa. Nikogar nisem namenoma izpustil, upam, da se s tistimi še srečam.
Skupina ob Katekizmu: V torek ob 19h v župnišču.
Zakonska skupina: V petek ob 20h v župnišču.
Nabirka za ogrevanje cerkve: Predlagam, da naslednjo nedeljo podvojimo miloščino
za kritje stroškov ogrevanja cerkve v zimskih mesecih. Bog povrni.
Romanje k Materi Tereziji v Makedonijo

Datum: 27. april – 1. maj 2018; Čas potovanja: 5 dni/ 4 noči
Predviden program potovanja: Ajdovščina – Niš – Skopje – Sv. Naum – Ohrid – Tirana
– Črna Gora – Ajdovščina.
CENA: 298 EUR pri najmanj 45 potnikov, 318 EUR pri najmanj 40 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedenih relacijah, 4x POLPENZION v hotelih
3/4* (Niš, Skopje, Tirana, Črna gora), lokalne vodnike v Skopju, Tirani in Ohridu,
lokalne takse, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacijo.
PRIPOROČAMO: Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini VZAJEMNA
TUJINA 5 dni: 5,51 EUR po osebi (20-49 potnikov) ali EVROPSKA KARTICA
zdravstvenega zavarovanja
Zavarovanje v primeru odpovedi: 13 EUR po osebi
DOKUMENTI za potovanje: Zadostuje veljavna osebna izkaznica.
PRIJAVE se zbirajo v župnišču do zasedbe mest na enem avtobusu ali najkasneje do
20. marca, akontacija 100 EUR ob vpisu, ostalo 14 dni pred odhodom. Prostih je še
15 mest.
Podrobnejši program na listih zadaj v cerkvi ali na internetni strani župnije.

V sredo je pepelnica in začetek postnega časa. Postni čas je pred nami kot
povabilo k poglobitvi in utrditvi naše vere in s tem k poboljšanju svojega življenja. To
moremo uresničiti na različne načine, Cerkev nam predlaga zlasti troje: molitev,
odpoved – post in dobra dela.
Postna postava: Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti.
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva
dneva se enkrat do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.
Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta starosti do začetka 60.
leta . Sam zdržek od mesnih jedi velja vse petke v letu. Zunaj
postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi kdaj zamenjati z
dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek mesnih
jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta starosti. Kadar je na
petek praznik (cerkveni ali državni), ali kakšna družinska
slovesnost, post odpade.
POMOČ HUMANITARNI AKCIJI:
Pišem Vam v imenu humanitarno - medicinske odprave Kenya 2018.
Po izobrazbi sem diplomirani zdravstvenik, in skupaj s tremi študentkami medicine
oziroma mladimi zdravnicami se prek Sekcije za tropsko in potovalno medicino
odpravljam oktobra 2018 v vas Majiwa, v Kenijo. Kaj bomo tam počeli? Predvsem bomo
nudili zdravstveno oziroma medicinsko pomoč tamkajšnjemu prebivalstvu, ki dostopa do
redne in kvalitetne zdravstvene oskrbe preprosto nimajo.
Ker pa ima takšna odprava večje finančne in organizacijske zahteve, kot si jih lahko
študentje lahko privoščimo, se na Vas obračamo s prošnjo za pomoč.
Sredstva za odpravo pridobivamo predvsem preko donacij, ter prostovoljnimi prispevki
na stojnicah, kjer predstavljamo našo odpravo, ter za prispevek 10€ damo v zameno
majico, ali drugo malenkost.
Pridobljeno imamo priporočilo dekana Medicinske fakultete, ter Ministrstva za zdravje, ki
med drugim potrjujeta namen naše odprave, ter da so vsa pridobljena sredstva
namenjena izključno pomoči sočloveku.
Žiga Tomšič iz Renč
Pred našo cerkvijo bodo zbirali sredstva v nedeljo, 18. 02. 2018, po večerni maši.
Iz Poslanice papeža Frančiška ob svetovnem dnevu bolnikov:
Mariji, Materi nežnosti, izročamo vse bolne, tako na telesu kot na duši, da bi jim
pomagala ohranjati upanje. Prosimo jo tudi za pomoč, da bi lahko sprejemali bolne
brate in sestre. Cerkev ve, da potrebuje posebno milost, da bi se lahko izkazala za
vredno evangeljske naloge služenja bolnim. Naj nas molitve k Božji Materi združijo v
nenehni prošnji, da bi vsi člani Cerkve z ljubeznijo živeli poklicanost služiti življenju in
zdravju. Naj bo Devica Marija naša priprošnjica za 26. svetovni dan bolnikov. Naj
pomaga bolnim, da bi svoje trpljenje živeli v občestvu z Gospodom Jezusom, in
podpira vse tiste, ki skrbijo zanje. Bolnim, zdravstvenim delavcem in prostovoljcem iz
srca podeljujem svoj apostolski blagoslov.
NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV
Krstna nedelja, 25. 2. 2018 ob 10h in 8. 4. ob 10h.
Srečanje katehetov: V petek, 23. 02. po večerni maši.

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

