RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU 11. 03. 2018 – 18. 03. 2018
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++ Terčelj, Grivče 13
Za žive in rajne župljane
Križev pot v župnijski cerkvi
+ Marjan Golja, Polževa 41
Za duše v vicah, Kosovelova 1
DSO: ++ Bajc, Črnigoj, Pavšič, Jakopič
Vsi pokojni, Žapuže 43
30. dan + Milka Curk, Slomškova 19
Za pozabljene duše v vicah, Kidričeva 50
30. dan + Milan Kobal, Bazoviška 1
++starši in sorodniki Majnik in Krapež, Ob Hublju 2
++ starši Cencič, Bevkova 1
++ sorodniki, Grivče 16
+ Marija Krapež, Cebejeva 46
Za srečno zadnjo uro, Bazoviška
Za zdravje
+ Alojzija Rehar, Vojkova 16/A
++ starši Repič in Krašna, Žapuže 21/A
Za žive in rajne župljane
Križev pot v župnijski cerkvi
+ Sergi Plešnar, soseda, Polževa 25

Sprejemam samo maše, ki jih lahko oddam drugim duhovnikom.
Oddane maše: Po namenu darovalca; ++ starši Stibilj, Idrijska
6; + Egon in starši Stibilj, Idrijska 6; V zahvalo za prejete
dobrote in priprošnjo k SD, Idrijska 6; V zahvalo, Idrijska 5/A;
Za dušno in telesno zdravje, Idrijska 5/A; V priprošnjo SD,
Vojkova 1; Za vse otroke, M. Klemenčiča 3

Razpored vodenja križevega pota: (pridite v zakristijo 15 minut pred začetkom)
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11.03.
16.03.
18.03.
23.03.
25.03.
30.03.

KDORKOLI NAJ PRIDE V ZAKRISTIJO (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.

4. POSTNA
NEDELJA

11. 03. 2018 – 18. 03. 2018; št. 10/18

Radost ljubezni - ljubezen se veseli z drugimi, vse prenaša in opraviči
Strupena drža srca se veseli, ko
Bog je poslal svojega Sina, da bi svet odrešil
se komu godi krivica. Druga
Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes
pozitivna plat se veseli resnice,
povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti
veseli se blagra drugega,
povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje,
priznava njegovo dostojanstvo,
imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako
ceni njegove sposobnosti in
ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se
nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel
njegova dobra dela. Tega ni
večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal
zmožen tisti, ki se mora vedno
na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po
primerjati in tekmovati, celo s
njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa
sozakoncem, da se skrivaj
ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime
veseli njegovega neuspeha. Ko
edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da
ljubeči človek lahko stori
je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temò kakor
luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč
drugemu kaj dobrega ali ko vidi,
dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi
da gre drugemu dobro, se veseli
razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici,
in tako slavi Boga, kajti Bog ljubi
pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker so
veselega
darovalca.
Naš
narejena v Bogu.«
(Jn 3,14-21)
Gospod posebno ceni tistega, ki
se veseli sreče drugega. Družina mora biti kraj, kjer tisti, ki je dosegel nekaj dobrega v
življenju, ve, da se bodo zaradi tega tudi drugi z njim veselili. Hvalnica ljubezni
zaključuje s štirimi izrazi, ki govorijo o celoti: »vse«. »Vse prenaša, vse veruje, vse upa,
vse prestane«. Pomeni »molčati« o slabem, ki je morda prisotno v drugem. Pomeni
zadržati sodbo in se brzdati trdih neizprosnih obsodb: »Ne obsojajte in ne boste
obsojeni«. Božja beseda od nas zahteva: »Bratje, ne govorite drug proti drugemu!«
Obrekovanje je velik greh, resna žalitev Boga, ker hudo prizadene dobro ime drugih in
jim povzroči škodo, ki jo je zelo težko popraviti. Božja beseda je stroga do jezika: »jezik
je vesolje krivice, ki omadežuje vse telo«. Zakonca, ki se ljubita in si pripadata, dobro
govorita drug o drugem in skušata pokazati dobre strani sozakonca onkraj njegovih
šibkosti in napak. Vsekakor molčita, da bi ne škodovala njegovi podobi. To ni le zunanje
dejanje, temveč izvira iz notranje drže. Ne gre za prostodušnost, ki noče videti težav in
šibkosti, temveč širši pogled, ki šibkosti in napake postavi v kontekst. Te pomanjkljivosti
tvorijo le del in ne celote bistva drugega. Neprijetno dejstvo v odnosu ne tvori celote
tega odnosa. Vsi smo zapleten sestav svetlih in temnih plati. Drugi ni samo to, kar me
na njem moti. Je veliko več kot to. Zato ne smem zahtevati, da mora biti njegova
ljubezen popolna, da bi ga cenil. Ljubi me tak, kot je, in kot more – s svojimi omejitvami;
dejstvo, da je njegova ljubezen nepopolna, ne pomeni hlinjenja ali neresničnosti.
Njegova ljubezen je resnična, a je omejena in zemeljska. Ljubezen sobiva tudi v
nepopolnosti, jo opraviči in prenaša ter zna spričo omejitev ljubljenega bitja molčati.

OZNANILA ZA TEDEN 11. 03. 2018 – 18. 03. 2018
Danes popoldne križev pot v župnijski cerkvi in ne iz Grivč na Fužine.
Prosim za sodelovanje pri vodenju križevega pota, ker skupina ni določena.
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli vedno,
ko sem doma.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, molimo! Najsvetejše bo v
postnem času izpostavljeno tudi pred večerno mašo, kadar bo le mogoče.
Verouk je reden za vse skupine.
Mladinska in veroučna maša v petek: Mašo oblikuje 4. razred.
Dar za župnijo: 50 EUR, 2 darovalca, Bog povrni!
Čiščenje cerkve: Starši 6. r., prosim vas, da cerkev počistite v petek ob 16.30,
ker bo v soboto cel dan češčenje Najsvetejšega v cerkvi. Sledijo starši 7. r.
Akontacija za romanje: Prosim, da poravnate akontacijo 100 EUR do 15. 3.
Velikonočne voščilnice: Po nedeljskih mašah v postu lahko v Marijinem
domu nabavite velikonočne voščilnice, izkupiček je namenjen za misijone.
Hvala s. Milki in sodelavkam za pripravo voščilnic.
SREČANJA V TEM TEDNU:
Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19h v župnišču.
Večerna zarja: Sreda ob 19h v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci povabljeni v četrtek ob 17h v župnišče.
Zakonska skupina: Petek ob 20h v župnišču, prvo nadstropje.
Animatorji oratorija: V petek, 16. 3., vodijo križev pot. Po maši bodo v
župnišču daljne priprave na poletni oratorij. Prespimo v župnišču. V soboto
zjutraj bodo med nami voditelji oratorija iz Rakovnika v Ljubljani, skupaj z nami
bodo izvedli mini šolo za animatorje. Zaključimo v soboto popoldne. S seboj
prinesite spalne vreče.
Z ljubeznijo za domovino. Tudi letos se v postu pridružujemo molitveni
pobudi za našo domovino. O stanju v naši domovini veliko poslušamo, beremo
in se pogovarjamo. Kot kristjani pa predvsem zaupamo v moč molitve in posta.
24 – urna molitev pred Najsvetejšim bo potekala v cerkvi v Šturjah. Začetek je
v petek, 16. 3. ob 18.30 (s sveto mašo). Sledi molitveno bedenje pred
Najsvetejšim do naslednjega dne, sobote, 17. marca, prav tako do maše ob
18.30. Razpored je razdeljen po župnijah dekanije. Šturski verniki bomo
molili od 02.00 – 03.00 ponoči in od 17.00 do večerne maše. Vsaj nekaj
časa naj bo tišina pred Najsvetejšim, preostali čas lahko skupina oblikuje s
skupno molitvijo. Lepo vabljeni, da se v čim večjem številu udeležimo molitve.
Molitvi se lahko pridružimo tudi ob vseh drugih urah, izkoristimo priložnost.
Strežniki: V soboto, 17. 3., bo v Vipavi škofijsko srečanje za strežnike in
strežnice. Več ste zvedeli na pripravi. Dobimo se v soboto ob 08.30 pred
župniščem, starše prosim za pomoč pri prevozu do Vipave. Malica bo
pripravljena, zato ni treba nositi s seboj. Zaključek srečanja bo v cerkvi v
Vipavi, kjer bo ob 14h sveta maša in po maši še razglasitev najboljših. Starši
spet sodelujejo za prevoz do doma.

Postni večeri: V dvorani srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini:
Četrtek, 15. marca ob 20 uri: p. Tomaž Mikuš DJ: ZASTONJSKOST IN
BREZPOGOJNOST ODPUŠČANJA.

Velikonočni spovedi naproti:
Mala šola zdravja v duši, telesu in duhu – Gospod, ozdravi nas!
(Nadaljevanje)
9. Bolezen poveličevanja šefov, ki jo najdemo pri žrtvah karierizma in
oportunizma, ki mislijo le na to, kar morajo doseči, ne pa na to, kar bi morali dati.
Take ljudi poganja le lastna usodna sebičnost. Lahko pa prizadene tudi nadrejene,
ko si hočejo zagotoviti zvestobo in psihološko odvisnost svojih podrejenih.
10. Bolezen brezbrižnosti do drugih ima različne obraze, tudi to, da na primer
večji strokovnjak ne deli svojega znanja z manj izkušenimi ali da si vesel, ko drugi
pade.
11. Bolezen pogrebnega obraza je prisotna predvsem pri tistih, ki druge
obravnavajo trdo in arogantno. Kristjan mora biti po papeževih besedah prijazna,
vedra, navdušena in vesela oseba. »Kako dobro nam dene količina zdravega
humorja.«
12. Bolezen kopičenja se pokaže predvsem pri ljudeh, ki skušajo zapolniti
bivanjsko praznino s kopičenjem materialnih stvari.
13. Bolezen zaprtega kroga se pokaže, ko pripadnost skupinici postaja močnejša
kot pripadnost Telesu oziroma Kristusu.
14. Bolezen posvetne koristi ali razkazovanja – gre za bolezen ljudi, ki poskušajo
povečati svojo moč in v ta namen so sposobni obrekovati, črniti in diskreditirati
druge, celo v medijih – vse z namenom, da bi se pokazali za bolj sposobne od
drugih.
NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV

Teden družine začnemo v nedeljo, 18. 3., vsako leto med sv. Jožefom in
Gospodovim oznanjenjem Mariji.
Bralci: srečanje bo v ponedeljek, 19. 3., ob 19h.
Radijski misijon bo v tihem tednu – 5. postni teden.
Spovedni dan v Križu bo v petek, 23.3., od 08h do 19h.
Postni večeri na srednji šoli Vena Pilona: Četrtek, 22. marca ob 20 uri:
dokumentarni film o nadškofu Antonu Vovku: GOREČI ŠKOF. Projekciji filma bo
sledil pogovor z režiserjem Davidom Sipošem.

Nabirka hrane in denarnih darov: V petem postnem tednu bomo pred vsako
večerno mašo lahko izročili svoj postni dar sodelavcem Karitas v Marijinem
domu ali pa v skrinjo, ki bo pod križem v cerkvi. Vsak lahko kaj malega izroči
za tiste, ki so šibkejši od nas. Bog vam povrni z večnimi darovi.
Spovedni dnevi v Šturjah bodo od četrtka, 22.3.naprej, podrobnejše
naslednjič.
Spoved v Logu v sredo, 28.3., dopoldne in popoldne.

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

