Maše v tednu od 12. 02. – 19. 02. 2017
Nedelja,
12. FEB. 17
6. ned. med
letom
Pon., 13. 02.
Torek, 14.02.
Valentin

Sreda,15. 02.
Četrtek,16.02.
Petek, 17. 02.
Sobota, 18.02.
Nedelja,
19. FEB. 17
7. ned. med
letom

08.00
10.00
18.00

+ Darko Vrtovec, Vojkova 3
Za žive in pokojne župljane
+ Danilo Marc, Levstikova 3

07.00
18.30
07.00
18.30
18.30

+ Gabrijel in Frančiška Bolčina, Polževa 8
+ duh. Bogomir Berce ob 100 let. rojstva
+ Marija Bajec, Polževa 34
++ starši Valič, Vipavska c. 7/a
++ starši Vidrih, Ob Hublju 8
8. dan + Irena roj. Marušič
++ starši Krašna, Cebejeva 7
V čast Svetemu Duhu, Slejkoti 5
++ Hmeljak, IV. Prekomorske 54
+ Anton Krapež, Kidričeva 50
++ starši Likan, Polževa 5
+ Franc Božič, Grivče 10
++ starši in sestra Terčelj, Grivče 5
Za žive in rajne župljane
Obl. + Jože Česnik, IV. Prekom. 69

07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

STATISTIKI 2016 NA ROB
Sveta obhajila v župniji: V preteklem letu smo v župniji podelili 46.500 svetih
obhajil. Prejemanje svetega obhajila ni nagrada za »lepo« življenje, ampak je pomoč
človeku, ki želi rasti v povezanosti z Jezusom. Sveto obhajilo je hrana iz nebes, ki
človeku pomaga na romanju skozi življenje ob vsakdanjem delu in poslanstvu. Jezus
je rekel: »Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj!«, ker je On garancija večnega življenja.
Če se v tem življenju ne združujemo z Jezusom, se tudi v večnosti ne bomo mogli.
Zato vsem, ki živite s svetim obhajilom, iskreno čestitam!
Pri verouku smo se učili, da k obhajilu lahko pristopi tisti, ki veruje, da je Jezus v
sveti hostiji, da se eno uro pred obhajilom ničesar ne zaužije (evharistični post iz
spoštovanja do svete hostije) ter da od zadnje spovedi ni naredil velikega greha
(prostovoljno in hoteno kršenje Božjih zapovedi ali Jezusovega nauka).
Kdor se zaveda velikega greha, čimprej opravi dobro sveto spoved in prejme
odvezo, šele potem lahko pristopa k svetemu obhajilu. »Kdor bo torej nevredno jedel
ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo«
(1 Kor 11,27). Vsakdo, ki v grehu vztraja in noče svojega stanja spremeniti, ne more
prejemati svetega obhajila, tudi veljavne odveze ne more dobiti. Kristjan se namreč
trudi živeti v edinosti z Jezusom in njegovo Cerkvijo.
Cerkev vernikom živo priporoča, da prejmejo sveto obhajilo vsakokrat, ko se
udeležijo svete maše in obvezuje jih, da to storijo vsaj enkrat v letu (KKC 1417).

6. nav. ned.
12. 02. 2017 – 19. 02. 2017; št. 7/17
Jezus dopolnjuje postavo
12. februar: 6. nedelja med letom
Evangelij: Mt 5, 17 – 37
Iz svetega evangelija po Mateju
Mt 5, 20 – 37

PRAVIČNEJŠI OD FARIZEJEV!

»Če vaša pravičnost ne bo večja od
pravičnosti farizejev in pismoukov, ne
pridete v nebesa!«
Ali se Jezus šali, da to govori, saj
vendar vemo, kako dlakocepsko so se
farizeji in pismouki držali najdrobnejših
pravil postave! Poleg tega pa tudi vemo,
kolikokrat se je Jezus obregnil ob to
njihovo natančnost, ki je bila največkrat
sama sebi namen.
Da, Jezus se ne šali in hoče prav to:
naj bomo pravičnejši od farizejev in pismoukov. Jezus od nas pričakuje veliko,
noče, da samo izpolnimo dolžnost kot je
to, da gremo v nedeljo za tričetrt ure v
cerkev in potem spet ves teden po
svoje…. On hoče, da smo sveti, kakor
on. In ker ve, da je to za nas same
pretežko, nam daje pomoč. Daje nam
sam sebe, lastno telo in kri. Daje nam
dar odpuščanja in možnost vrnitve,
kadar skrenemo. Daje nam svojega
Svetega Duha, da nismo sirote...
Prav zato je evangelij tako vesela
vest. Merila so res visoka, toda pomoč,
ki nam prihaja od zgoraj, je še večja.
Resnično lahko živimo v pravičnosti, ki
je vse kaj drugega kot pravičnost
farizejev in pismoukov.
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Kajti povem vam: Ako vaša
pravičnost ne bo obilnejša ko
pismoukov in farizejev, ne pridete
v nebeško kraljestvo. 21 Slišali ste,
da je bilo rečeno starim: ‚Ne ubijaj;
kdor pa koga ubije, pride pred
sodbo.‘ 22 Jaz pa vam pravim:
Vsak, kdor se na svojega brata
jezi, zasluži, da pride pred sodbo;
in kdor reče svojemu bratu ‚tepec‘,
zasluži, da pride pred veliki zbor;
kdor pa reče ‚norec‘, zasluži, da
pride v peklenski ogenj. 27 Slišali
ste, da je bilo rečeno starim: ‚Ne
prešuštvuj!‘ 28 Jaz pa vam pravim:
Vsak, kdor gleda žensko, da jo
poželi, je v svojem srcu z njo že
prešuštvoval. 33 Dalje ste slišali, da
je bilo rečeno starim: ‚Ne prisegaj
po krivem: spolni pa, kar si
Gospodu prisegel.‘ 34 Jaz pa vam
pravim: Sploh ne prisegajte: ne pri
nebu, ker je božji prestol; 37 Vaš
govor pa bodi: Dà, dà; ne, ne; kar
je več kot to, je od hudega.

OZNANILA ŠTURJE
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17.00 – 18.00.
Darovi v preteklem tednu: 400 EUR za cerkev, 3 darovalci. Bog povrni!
Verouk je v tem tednu reden za vse skupine.
Pri birmanskih skupinah bodo v petek sodelovali starši 4. skupine: Čoha, Koren,
Nagode, Slejko, Stopar, Škvarč, Štrancar, Ukmar, Vidmar.

Mladi animatorji: Študente, srednješolce in birmance vabim, da se srečamo
v petek, 17. 2. ob 19.30 v župnišču, Levstikova 1. Skupaj bomo pretehtali
možnosti, da bi poleti tudi v Šturjah imeli nekajdnevni oratorij. Zato še
posebej povabljeni tisti mladi, ki ste v prejšnjih letih sodelovali pri oratorijih v
sosednjih župnijah. Vaše izkušnje bodo zelo dragocene.
Čiščenje in krašenje cerkve: od 18.02. – 03.03.: Cankarjev trg, Levstikova in
Goriška, sledijo pa starši 1. razreda.
Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 13.
feb., ob 19h v župnišču. Beremo Jobovo knjigo.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci vabljeni k urici z
dobro knjigo skupaj s s. Emo v torek ob 17.30 v
Marijinem domu.
Valentinovo malo drugače: V torek, 14. februarja, na Valentinovo, vabim
zaročence, fante in dekleta v daljni ali bližnji pripravi na zakon, da se srečamo pri
sveti maši in se Bogu zahvalimo za dar ljubezni. Po maši družabno srečanje v
župnišču.
Molitev zaročencev in poročenih:

Hvala za najino ljubezen
Gospod, prosiva te za najino ljubezen: naj vsak dan bolj raste.
Zahvaljujeva se tebi, ki si izvir te najine ljubezni.
Naj postaja vedno močnejša, tudi v težavah, s katerimi se skupaj spoprijemava.
Ti, ki si življenje, hvala za vsa ta lepa leta, ki sva jih skupaj preživela.
Ti, ki si resnica, hvala za vse te trenutke iskrenosti in odpuščanja.
Ti, ki si pot, hvala, ker naju tiho spremljaš. /Iz današnje Družine/
Papež Frančišek je zaročencem zapisal: Bližnja priprava na
poroko se navadno osredotoči na vabila, obleke, slovesnost in
neštete podrobnosti, ki požirajo denar in energijo kot tudi
veselje. Ta miselnost vpliva tudi na pare, ki jim nikoli ne uspe,
da bi se poročili, ker mislijo na previsoke stroške praznovanja,
namesto da bi dali prednost medsebojni ljubezni in temu, kako
bi jo uradno potrdila pred drugimi. Dragi zaročenci, bodite
pogumni in drugačni, ne pustite, da vas pogoltne družba
potrošnje in videza. Zares pomembna je ljubezen, ki vaju
združuje, ljubezen, ki jo milost krepi in posvečuje. Sposobni ste se odločiti za trezno
in preprosto slavje, da boste nad vse postavili ljubezen. (Radost ljubezni, 212)

Župnijski pastoralni svet: Seja bo v sredo, 15. februarja ob 19h, v župnišču.
Župljani lahko na ŽPS pošljete svoja vprašanja ali pobude. Posredujte jih župniku ali
članom ŽPS.
Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši. »Ker
sam navzoč v oltarnem zakramentu, mu je treba izkazovati božje
Obiskovanje najsvetejšega zakramenta je dokaz hvaležnosti, dejansko
ljubezni in izkazovanja božjega češčenja, ki smo ga dolžni Kristusu
pričujočem v tem zakramentu« (KKC 1418).

je Kristus
češčenje.
znamenje
Gospodu,

Veroučna in mladinska maša bo v petek ob 18.30. Mašo oblikuje 3. razred. To so
naši prvoobhajanci. Povabim tudi starše, da se udeležijo svete maše in sodelujejo
pri oblikovanju družinske maše.
DELAVNICA ZA OTROKE: Otroci, vabljeni na delavnico z glino, na kateri boste
ustvarjali skupaj z ga. Marinko. Delavnica bo potekala v soboto 18. 2. 2017 ob 16.
uri v Marijinem domu. Vsi lepo povabljeni.
V soboto, 18. 2. 2017, bo v Marijinem domu, ob 19.
uri, predstavitev zbirke uglasbenih Terčeljevih
pesmi. V imenu Goriške Mohorjeve družbe bo
spregovoril tajnik Marko Tavčar, zbirko bo predstavila
urednica Marija Pegan. Terčeljeve pesmi bosta
prepevala domači župnijski MePZ in gostujoči MePZ
Frančišek B. Sedej iz Števerjana.
Romanje v Romunijo 27. 4. – 2. 5.: Agencija Aritours potrjuje naše romanje, četudi
avtobus ni poln. Zato povabljeni, da do konca meseca februarja oddate akontacijo
100 EUR. Akontacijo lahko oddate v župnišču.
Mašni nameni: Za naslednje tri mesece so datumi zasedeni s svetimi mašami.
Dovolite, da mašne namene oddam duhovnikom, ki jih nimajo.
Bralci Božje besede lepo vabljeni na dekanijsko srečanje za
bralce Božje besede, ki bo v nedeljo, 19. februarja 2017 ob 18.
uri v avli škofijske gimnazije. Gost srečanja – predavatelj bo g.
Tone Bertoncelj.
Pravilnik za službo bralcev pri bogoslužju veliko govori o skrbni
pripravi na branje Božje besede. Ni dovolj, da bralec bere
tekoče, razločno, razumljivo, da ima uglajen nastop.
»Bralci imajo pri obhajanju evharistije svojo lastno službo. Biti pa morajo za to sposobni in
dobro pripravljeni. Duhovna priprava je pomembnejša od t.i. »tehnične« priprave. V ta namen
se morajo bralci poglabljati v Sveto pismo, da bodo sposobni razumeti berila v medsebojni
povezavi in da bodo v luči vere doumeli, v čem je jedro razodetega sporočila. Bralci morajo
sami poskušati dojeti sporočilo odlomka, da bo dojemljivo tudi za poslušalce…«
N A P O V E D N I K:

Večerna zarja: Srečanje bo v sredo, 22. 02., po večerni maši.
OZNANILA najdete 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

