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32. NAV.
NED.
11. NOV. 2018
Poned. 12. 11.
Jozafat
Torek, 13. 11.
Stanislav K.
Sreda, 14.11.
Lovrenc Irski
Četr., 15. 11.
Albert V.
Petek, 16. 11.
Marjeta Škot.
Sob., 17. 11.
Elizabeta Ogr.

33. NAV.
NED.
18. NOV. 2018

08.00
09.00
10.00
18.00
07.00
10.00
17.30
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30

07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

+ Emil , Lavričeva
Žapuže: + Franc , Kožmani , dar Božič
Za žive in rajne župljane
V čast SD, Lavričeva
+ Vinko Curk, Idrijska 32
DSO: + Danilo Žgavec
Žapuže: + Peter, Jožko, Jana
++ Pregelj, IX. korpusa 3
+ Jože Bajc
+ Slavica Ergaver, Polževa 21
Za zdravje, Idrijska 16
V čast SD, V. Pilona 21
+ Andrej in Marija Čoha, I. Kosovela 23
++ starši Kalc, Grivška 24
++ starši Petrovčič, Cebejeva 5
+ Ivan Cencič, Bevkova 1
Obl. + Alojz Česnik, Cebejeva 53
+ Cveto Žgavec, Grivška pot 2
V zahvalo, Cebejeva 5
Živi in pokojni sorodniki, Slomškova 2
+ David in ++ Krapež, IV. Prekomorska 12/A
Za žive in rajne župljane
++ Batič, Lavričeva 43

Oddane maše: + Niko in Damjan Batič, C. IX. korpusa 19

Uboga vdova je dala več kot vsi
(Mr 12,38-44)

Tisti čas je Jezus med svojim poučevanjem govóril množicam:
»Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih
in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v shodnicah in
častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in hinavsko
opravljajo dolge molitve; ti bodo strože sojeni.« Sedél je nasproti
zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo
bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla
dva nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje
učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je
vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od
svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je
imela, vse, kar potrebuje za življenje.«

32. NAV. NED.

11. 11. 2018 – 18. 11. 2018; št. 43/18
»Ma zakaj že spet k maši!«
Ko z ženo naznaniva udeležbo pri sveti maši (bodisi v nedeljo zjutraj ali pa med
tednom), se iz otrok vsuje plaz pritožb: »Ma zakaj že spet h tej maši«, »Maša je
trapasta«, »Zmeraj moramo hodit k maši« … Še tako mirno nedeljsko jutro se
včasih sprevrže v eno samo prerekanje in prepričevanje.
Ker se imamo za kaj zahvaliti
Najin recept za umiritev situacije je navadno refleksija preteklega dneva oz.
tedna. To pomeni, da skupaj z otroci pregledamo, za kaj vse smo lahko Bogu
hvaležni. Da nič ne pride samo od sebe. Nič ni samoumevnega. Poleg tega pa
jih spodbudiva, da tudi sami kaj prosijo.
Zanimivo je opazovati, kaj vse takrat prihaja iz otroških src. Četudi smo bili še
malo pred tem vsi »na obratih«, se otroci sedaj trudijo poiskati dogodke, ob
katerih čutijo hvaležnost. Dogodke, katere skupaj nesemo pred oltar.
Mukotrpna ura
Navadno ta preprosta otroška »gorečnost« traja do berila oz. evangelija, potem
pa se začne dolgočasenje med pridigo. Z ženo seveda otroško kratkočasenje
tolerirava, v kolikor to ne moti okolice.
Večkrat se zgodi, da ob vseh »psssst« preslišim evangelij, pridigo lovim le po
delčkih … skratka, nisem zbrano pri sveti maši. Še manj pa imajo od maše otroci,
vsaj z mojega vidika gledano. Logično je, da se jim vse skupaj slej ko prej »upre«.
Takih je Božje kraljestvo
Seveda se z ženo pogosto sprašujeva in razmišljava o smislu, pomembnosti in
učinku obiskov svetih maš. Sveto mašo bi rada bolje približala najinim otrokom.
Pa je to res v najini moči? Sva res za to tudi poklicana? Ali je dovolj le zgled?
Živo nama je v spominu dogodek, ki potrjuje, da Duh veje, kjer hoče. Ko si je
najstarejši sin odrezal palec desne roke, so ostali člani družine doma molili za
uspešno operacijo in okrevanje.
Petletni sin (drugi po vrsti) je za nekaj časa izginil. Kasneje nama je zaupal da je
šel v svojo sobo molit pred podobo Usmiljenega Jezusa. Z ženo sva ostala brez
besed – hvaležna in hkrati tako omejena. Gospodova pota res niso naša pota.
Najina in Božja vloga je nenadomestljiva
Preko podobnih zgodb počasi spoznavava, kaj otroku lahko dava midva, kot
starša, kaj pa je dar od Boga. Njegove vloge ne moreva (niti ne smeva)
prevzemati. To bi zaradi najine omejenosti vodilo v pogoste konflikte z otroci,
najino izgorelost, razočaranja … Želim si, da bi se bolje zavedal tega, da največ
lahko dajem le preko zgleda (Janez 13,15). In otroci so odlični prav v »kopiranju«
nas samih.
Vir: Družina in življenje

OZNANILA 11. 11. 2018 – 18. 11. 2018

Verouk bo v tem tednu reden.

Mah za jaslice: V soboto ob 13h se zberemo pred župniščem
družine prvoobhajancev in gremo skupaj po mah. Gremo z
avtomobili, kot je bilo dogovorjeno na srečanju. Mah naberemo za
cerkev in za družinske jaslice. Ker bo kmalu delavnica za
adventne venčke, poberemo še kaj v ta namen.

Birmanci bodo imeli svoje redno srečanje v petek ob 17.15 v
Marijinem domu. Sodelujejo starši prve skupine.

Liturgična priprava na krstno mašo: Starše, ki boste krstili v
nedeljo, 18. 11. ob 10h, vabim na kratko srečanje v cerkev v
soboto ob 17h, da pogledamo skupaj obred svetega krsta.

Uradne ure: četrtek 09h – 11h in 17.00 – 18.00.

Otroško mašo v petek pripravijo deklice iz 2. razreda.
Mladinsko srečanje bo v petek po večerni maši v Marijinem
domu.
Skrb za cerkev: Idrijska, sledi Slejkoti.
Darovi za cerkev: 640 EUR, 6 darovalcev. Bog povrni!
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite molimo!
Skupina ob Katekizmu: Srečanje v ponedeljek ob 19h v župnišču.
Župnijski gospodarski svet: Seja bo v torek ob 19h v župnišču.
Predavanje škofa Jurija bo v sredo, 14. novembra ob 19h (po
večerni maši) v Marijinem domu. Predavanje ob Svetem pismu,
namenjeno vsem župljanom, nosi naslov: Človek naj ne živi samo
od kruha (Lk 4,4,), kar je tudi naslov župnijskega misijona, ki ga
bomo imeli v postnem času 2019. Lepo povabljeni!
Župnijska Karitas: Srečanje sodelavk Karitas bo v četrtek po maši
in češčenju, ob 19.30, v župnišču.
Starši birmancev: Srečanje bo v petek ob 19.00 v Marijinem domu.
Pogovorimo se o duhovni obnovi, ki bo za birmance od 23. – 25.
novembra v Strunjanu.

Moška skupina: Srečanje bo v soboto ob 19.30 v župnišču. Naša
tema pogovora bo: Kakšen je katoliški moški danes? Povabljeni
fantje, možje, očetje.
Krašenje cerkve: Zahvaljujem se vsem, ki se trudite za okrasitev
naše cerkve. Vem, da je za cvetje potrebno zbrati nekaj denarja,
običajno pobirate po ulici. Hvala vsem, ki prispevate v ta namen.
Verjamem, da tisti, ki pobira ta denar,
nima prav prijetne vloge. Zato vernike
prosim
za
razumevanje
in
darežljivost. Prav tako vabim, da
okrepimo naše skupinice, ki skrbijo
za krašenje in čiščenje cerkve. To ni
velika obveznost, običajno dvakrat
letno. Zato zlasti srednjo generacijo vabim k temu sodelovanju.
Pokopališka kapela: Ker kapela nima rednega skrbnika, bo
potrebno premisliti, kako bi jo bolje vzdrževali. Velikokrat je
umazana, nazadnje je pomil okna in očistil prostor kar vodja
pogrebne službe. Zato bo potrebno občasno poskrbeti za večjo
urejenost tega prostora. Predlagamo, da nekajkrat letno ob
razporedu čiščenja župnijske cerkve dodamo še eno ulico, ki očisti
pokopališko kapelo. Pri tem bo sodelovala tudi župnija
Ajdovščina.
Možje v zakristiji so se odločili za nove stolice, zato v ta namen
prosijo za kakšen dar tiste, ki hodijo k maši v zakristijo. Svoj dar
lahko oddate Borisu Šaplu.
OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si

Jasličarji: Prvo srečanje v pripravi na postavljanje jaslic bo v
soboto ob 9h v župnišču. Povabljeni vsi, ki bi radi sodelovali pri
postavljanju letošnjih jaslic.

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

