RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 12. 11. – 19. 11. 2017
08.00
10.00
10.00
18.00

+ Ivan Cencič, Bevkova 1
Za žive in rajne župljane
Žapuže: Za žive in pokojne vaščane
V zahvalo in prošnjo za zdravje, Polževa

07.00
18.30
10.00
15.00
18.30

Elizabeta

07.00
18.30
07.00
18.30

++ starši, Polževa 41
+ Boris Pregelj, Kidričeva 52
Maša v DSO: + Ivan Ličen
Pogreb + Sergi Plešnar, Lavričeva 45
V spravo za žrtve
8. dan + Iva Markeljc, Grivška pot 3/a
+ Ivan Božič, Cankarjev trg 6
++ svojci in prijatelji, Žapuže 5/a
+ Cveto Žgavec, Grivška pot 2
V čast SD, V. Pilona 21
++ Hladnik in Hlede, Polževa 12
V priprošnjo, Cankarjev trg 11

Sobota, 18.11.

18.30

Za družino, Grivče 7

33. NAV. NED

08.00
10.00
18.00

Za zdravje, Grivče 8/a
Za žive in rajne župljane
+ Marjan Golja, Polževa 41

32. NAV. NED
12. NOV. 2017

Pon., 13.11.
Stanislav K.
Torek, 14.11.

Sreda, 15.11.

18.30

Albert Veliki

Četrtek, 16.11.
Marjeta Škotska

Petek, 17.11.

19. NOV. 2017

Sveti Stanislav Kostka: Rodil se je dne 28.
10. 1550 v plemiški družini na gradu svojih
staršev v Mazoviji, severno od Varšave.
Njegova družina je spadala med vodilne
poljske rodbine. Ker je bil plemiškega stanu je
bil namenjen za javno službo. Leta 1564 so
starši Stanislava in njegovega starejšega brata
Pavla poslali na študij v pravkar odprti jezuitski
kolegij na Dunaj. Tu se je posvečal klasičnemu
študiju. Blažena Devica Marija ga je povabila,
naj se pridruži Družbi Jezusovi. Ker pa je oče temu nasprotoval, je leta 1567
z Dunaja pobegnil. Najprej je šel peš v Nemčijo, potem pa v Rim, kjer ga
je Sveti Frančišek Borja na njegov sedemnajsti rojstni dan sprejel v noviciat.
Med svojimi sobrati je postal hitro zelo priljubljen in se mu je obetala velika
prihodnost. Vendar je kmalu zbolel in 15. avgusta 1568 v Rimu umrl. Velja za
zavetnika študentov in mladine. Po njem je bila poimenovana prva slovenska
gimnazija z internatom v Šentvidu pri Ljubljani kot Zavod svetega Stanislava.
Med svetnike ga je prištel papež Benedikt XIII. leta 1726. Goduje 13.
novembra.
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12. 11. 2017 – 19. 11. 2017; št. 42/17
'Radost ljubezni' – DANAŠNJE DRUŽINSKE RAZMERE
Danes se pogosto vsiljuje čustvenost brez omejitev, narcisistično, nestabilno in
spremenljivo, kar ne pomaga k večji zrelosti. Skrbi razširjenost pornografije, ki jo še
spodbuja napačna raba interneta. Zato so pari včasih negotovi, neodločni in obtičijo na
začetnih stopnjah čustvenega življenja ter odnosa do spolnosti. Kriza zakoncev povzroči
nestabilnost družine in zaradi razvez privede
Gospod prihaja, pojdimo mu naproti
do hudih posledic za odrasle, otroke in družbo. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole
Z zakonskimi krizami se sooča prenagljeno, priliko: »Nebeško kraljestvo bo podobno
manjka potrpežljivosti, odpuščanja, sprave in desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle
tudi žrtvovanja. Iz propadlih zakonov se ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo
porajajo novi odnosi, novi pari, nove zveze in nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so
novi zakoni, ki ustvarjajo zapletene in vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja.
Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v
problematične družinske situacije.
Demografski upad, nenaklonjenost rojstvu posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse
otrok in svetovna politika reproduktivnega podremale in zaspale. Opolnoči pa je nastalo
zdravstva vodi v situacijo, ko nasledstvo rodov vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj
so vse device vstale in pripravile svoje svetilke.
ni več zagotovljeno, hkrati tudi gospodarsko
Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam
osiromaši in je brez upanja za prihodnost. svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda
Potrošniška družba ljudi odvrača od tega, da bi preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj
imeli otroke, češ da bodo samo brez njih za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga
ohranili svobodo in dosedanji način življenja. kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel
Zakonci se potem, ko so bili velikodušni pri ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim
posredovanju življenja, lahko po vesti odločijo, na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle
da zaradi dovolj resnih razlogov omejijo število še druge device in govorile: ›Gospod, gospod,
otrok; vendar prav zaradi tega dostojanstva odpri nam!‹ On pa je odgovóril: ›Resnično,
vesti Cerkev odločno zavrača, da država ureja povem vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni,
to s kontracepcijo, sterilizacijo in celo splavom. ker ne veste ne dneva ne ure!« (Mt 25,1-13)
Slabljenje vere in verske prakse prizadene družine ter jih pušča same z njihovimi težavami.
Negativne posledice so vidne povsod: od demografske krize do vzgojnih težav; od
omahovanja pri sprejemanju še nerojenega življenja do dojemanja starih ljudi kot breme.
Država mora ustvarjati take pravne in delovne razmere, ki bodo zagotovile mladim
prihodnost in jim pomagale pri osnovanju družine. Če par nima dostojnega primernega
bivališča, odloži formalno sklenitev zakona. Družina ima pravico do dostojnega bivališča,
primernega za družinsko življenje. Dom in družina gresta z roko v roki. Družina je dobrina,
ki jo mora družba zaščititi; moramo jo spoštovati in zaščititi, posebej danes, ko v političnih
načrtih družina ni deležna dovolj skrbi. Od državnih oblasti pričakujemo primerno
družinsko politiko na pravnem, gospodarskem, družbenem in davčnem področju. Družine
trpijo zaradi težavne zaposlitve. Delavniki so dolgi in zaradi prevoza na delo še podaljšajo
odsotnost od doma. To preprečuje družinskim članom medsebojna srečevanja in skupno
preživljanje časa z otroki, da bi tako vsak dan krepili svoje odnose (AL44).

OZNANILA ZA TEDEN 12. 11. – 19. 11. 2017
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli v
župnišču tudi izven uradnih ur, če sem doma.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši, pridite molimo!
Verouk je reden za vse skupine.
Mladinsko in veroučno mašo v petek oblikujejo otroci iz pevskega zbora.
Oratorijski dan: Zahvaljujem se vsem mladim, ki so sodelovali pri oblikovanju
oratorijskega dne.
Dar za župnijo: 250 EUR, 3 darovalci. Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Slomškova ulica, sledi Štrancarjeva in IV.
Prekomorska.
Obzorja duha: Danes boste lahko pri oddaji Obzorja duha videli nekaj
utrinkov iz snemanja v naši župniji.
Starši 6. in 7. razreda: Srečanje bo v ponedeljek,
13. 11. ob 19h v Marijinem domu. Dogovorili se
bomo podrobnosti o duhovnem vikendu, ki bo za
veroučence od petka do nedelje.
Skupina ob Katekizmu: Srečanje bo v torek ob
19.00 v župnišču.
Večerna zarja: Srečanje bo v sredo ob 19.00 v
župnišču.
Tajništvo ŽPS: Sreda ob 20h v župnišču.
Tajništvo ŽK: V četrtek ob 11h v župnišču.
Župnijski gospodarski svet: Vabim člane na sejo, ki bo v četrtek ob 19.30 v
župnišču. Pogledali bomo idejne načrte za prihodnje.
Jasličarji: Vse, ki skrbite za jaslice in jih vsako leto lepo pripravite, vabim na
kratek sestanek v nedeljo, 19. 11. ob 19h v župnišče.
P. dr. Christijan Gostečnik bo v soboto, 18. 11. ob 19h imel predavanje v
Škofijski gimnaziji v Vipavi z naslovom: Kako živeti brez zasvojenosti. Vstop
je prost.
NAPOVEDNIK
Duhovni vikendi za veroučence višjih razredov:
6. in 7. razred: 17. – 19. november Otalež.
8. in 9. razred: 1. – 3. december Otalež.
Krstna nedelja bo v Šturjah 26. 11., na praznik Kristusa Kralja. Čim prej prijavite
otroke za krst.
Mah za jaslice bomo šli nabirat v soboto, 25. 11. dopoldne. Prosim fante za pomoč.

God sv. Cecilije bo naslednjo sredo, 22. 11. Zahvalili se bomo s sveto mašo
vsem našim pevcem in pevkam, zborovodjem in
organistom ter molili za žive in rajne cerkvene
pevce. Pevci vseh zborov povabljeni na
praznovanje po maši. Zborovodje naj čim prej
zberejo število pevcev, ki se bodo pridružili
praznovanju cecilijanke po maši.
Župnijska Karitas: srečanje bo v četrtek, 23. nov.
ob 19.30.
Župnijski pastoralni svet: Srečanje bo v soboto,
25. nov. ob 19.00 v župnišču.
KARITAS OBVEŠČA O DOGODKIH:
17.11. Svečana akademija in odprtje razstave
Umetniki za Karitas bo na Zemonu pod geslom Ljubezen je...
25.11. Delavnica izdelovanja božičnih voščilnic
Župnijska Karitas pripravlja delavnico izdelovanja božičnih voščilnic, ki bo v
soboto, 25. novembra 2017 od 9. ure dalje v Marijinem domu. K sodelovanju
ste povabljeni tudi veroučenci od 6. do 9. razreda.
27.11. Blagoslov dvigala in pomožnih objektov za dvojčka Urško in Tadeja v
Podkraju ob 16. uri, nato bo ob 17. sveta maša
27.11. do 3.12. Teden Karitas
TEDEN KARITAS - NABIRKA HRANE IN DENARNIH DAROV
»Kje sem doma?«
Bliža se adventni čas, ki je za nas kristjane čas duhovne poglobitve in
odprtosti za bližnje, ki potrebujejo pomoč. Tudi v naši župniji je v stiski veliko
ljudi, zato bomo v tednu Karitas od 27.11. do 3.12.2017 organizirali nabirko
hrane in denarnih darov. Darove bomo lahko kadarkoli oddali v za to
pripravljen zaboj oz. nabiralnik zadaj v cerkvi ali pa v Marijinem domu vsak
večer pol ure pred mašo.
Jezus, odpri naša srca, da bomo prepoznali potrebe ljudi med nami.
Vsak dar šteje. Bog vam povrni!
27.11.2017 – ponedeljek ob 10h maša v DSO
Sodelovanje pevcev in sodelavcev ŽK Šturje
30.11. Dan odprtih vrat v Centru Karitas v Ajdovščini, ki je namenjen
predstavitvi programov Karitas.

3.12. Prva adventna nedelja, ki sovpada tudi z Nedeljo Karitas (nabirka)
OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnija Šturje, Levstikova 1: 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

