RAZPORED SVETIH MAŠ 13. 05. 2018 – 20. 05. 2018
7. VELIKON.
NEDELJA
13. MAJ 2018
Poned., 14. 5.
Bonifacij
Torek, 15. 5.

Zofija
Sreda, 16. 5.
Janez Nepomuk

Četrtek, 17. 5.
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Janez I., pp
Sobota, 19. 5.
Urban I., pp

BINKOŠTI
20. MAJ 2018
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V zahvalo in priprošnjo, M. Klemenčiča 6
Za prvoobhajance ter vse žive in ++ župljane
+ Vladimir Bratina, Cebejeva 20
++ bratje in sestra, Cebejeva 5
DSO: V zahvalo za prejete dobrote in k SD, Idr. 6
++ sorodniki, Dolga Poljana 3/c
+ Ivan Božič, Cankarjev trg 6
++ starši in stari starši, Cebejeva 42
Po namenu darovalca
+ Milka Curk, Slomškova 19, dar sosedje
Za zdravje, Cebejeva 6
V čast Sv. Jožefu za srečno zadnjo uro, Cebej. 20
Za vse pokojne, M. Klemenčiča 6
+ Mirjam Bizjak, Goriška 15
V zahvalo, Cankarjev trg 11
DSO:V zahvalo, Idrijska 5/a
Obl. + Boža Trošt, IV. Prekomorska 12
Po namenu, Idrijska 19
Za žive in rajne župljane
+ Egon Stibilj, Idrijska 6

ORATORIJ 2018 v Šturjah od 2. do 6. julija.
Obvezne so prijave do 3. 6. oz. do zapolnitve
prostih mest.
Prijave na naslov: oratorij.sturje@gmail.com
(sporočite ime in priimek otroka, razred in
telefonsko številko staršev).
Vsi prijavljeni boste v juniju po e-pošti dobili obrazec, ki ga
izpolnite in oddate prvi dan oratorija skupaj z vašim darom za
stroške oratorija. Priporočeni dar je za: enega otroka iz družine: 20 €,
za dva otroka iz družine: 30€, tri ali več otrok iz družine: 40 €.
Prijavnice bodo otroci dobili tudi pri verouku.

7. VEL. NED.

13. 05. 2018 – 20. 05. 2018; št. 18/18

Ljubezen se razodeva in raste

Verniki naj bodo eno, kakor sta

Prijateljska ljubezen združuje vse vidike
Oče in Sin eno ( Jn 17,11-19)
zakonskega življenja in družinskim članom Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil:
pomaga, da v vseh življenjskih obdobjih »Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi
napredujejo. Kretnje izražanja te ljubezni je ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil
treba stalno negovati, brez ozkosrčnosti in z z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi
mnogimi velikodušnimi besedami. V družini ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih
je treba uporabljati tri besede: prosim, se ni pogúbil, razen sina pogubljenja, da se
hvala, oprosti. Ko v družini nismo vsiljivi in izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to
govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost
vprašamo 'Ali smem?', ko nismo sebični in
mojega veselja. Izróčil sem jim tvojo besedo,
rečemo 'hvala', ko naredimo kaj slabega in svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor
rečemo 'oprosti', v taki družini je mir in jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s
veselje. Ne bodimo skopi v rabi teh besed; sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od
bodimo velikodušni in jih ponavljajmo dan za sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v
dnem, kajti so trenutki tišine, ki nas težijo, resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene
včasih tudi v družini, med možem in ženo, poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in
med starši in otroki, med brati in sestrami. zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni
Prave besede, izrečene v pravem posvečeni v resnici.«
trenutku, ljubezen varujejo in spodbujajo.
Vse to se dogaja kot stalna rast. Zakonska ljubezen je poklicana k stalnemu zorenju. Sv.
Tomaž Akvinski pravi: »Ljubezni zaradi njene narave nič ne omejuje v rasti, saj deleži pri
neskončni ljubezni, ki je sam Sveti Duh. Tej rasti ni mogoče postaviti meje, kajti ko
ljubezen raste, raste vedno tudi sposobnost za nadaljnjo rast«. Sv. Pavel je spodbujal:
»Vam pa naj Gospod nakloni rast in preobilje v ljubezni, s katero ljubite drug drugega. Vas
spodbujamo, bratje, da še bolj napredujete« Še bolj! Zakonske ljubezni ne negujemo z
govorjenjem o nerazvezljivosti kot dolžnosti ali ponavljanjem nauka, temveč jo utrjujemo
s stalno rastjo na pobudo milosti. Ljubezen, ki ne raste, je v nevarnosti. Rastemo pa
lahko samo, če odgovorimo na Božjo milost z več dejanji ljubezni, s pogostejšimi,
bolj poudarjenimi, velikodušnejšimi, nežnejšimi in bolj veselimi kretnjami naklonjenosti.
Domišljijske predstave o idilični in popolni ljubezni, ki ne upoštevajo spodbud za njeno
rast, so brez vrednosti. Nebeška predstava o zemeljski ljubezni pozablja, da je najboljše
tisto, kar še ni bilo doseženo, vino, ki zori s časom. Popolne družine, ki nam jih
predstavlja varljiva in potrošniška propaganda, ne obstajajo. V teh družinah leta ne
minevajo in v njih ni ne bolezni ne bolečine in ne smrti. Potrošniška propaganda kaže
sanjsko podobo družine, ki nima nič opraviti z resničnostjo, s katero se morajo dan za
dnem soočati možje in žene v družini. Bolj zdravo je z realizmom sprejeti meje, izzive ali
nepopolnosti in poslušati klic k skupni rasti; ljubezen spodbujati k zorenju in skrbeti za
trdnost zveze, ne glede na vse, kar se lahko zgodi.

OZNANILA 06. 05. 2018 – 13. 05. 2018
Vsem našim 32. prvoobhajancem voščimo
lepo povezanost z Jezusom za vse
življenje. Jezus pravi: »Jaz sem trta, vi
mladike. Kdor ostane v meni, obrodi obilo
sadu!« Vsako sveto obhajilo je kot prvo,
ker je Jezus vedno enak. Pristopajmo k
svetemu obhajilu s tisto vero in ljubeznijo,
kakor smo to naredili prvič.
Uradne ure: sreda 17.30 – 18.30 in četrtek, 09.00 – 11.00.
Verouk je reden za vse skupine.
Darovi za obnovo prezbiterija: 1.110 EUR, 8 darovalcev, Bog povrni.
Petkovo mašo pripravijo otroci 1. razred – druga skupina.
Čiščenje in krašenje cerkve: Ker so v tem tednu cerkev čistili in krasili starši
prvoobhajancev, v tem tednu poskrbi Vojkova ul., sledi Kosovelova.
Šmarnice: Otroci in odrasli povabljeni k zvesti pobožnosti do Matere Marije v
mesecu maju.
Svetopisemska skupina: Srečanje v ponedeljek po maši v župnišču.
Kateheti: Srečanje v sredo po večerni maši v župnišču.
Gospodarski svet: popravljam: Srečanje bo v četrtek ob 20h v župnišču.
Svetopisemska urica za najmlajše bo v petek ob 17h v Marijinem domu
skupaj s starši. To bo zadnja urica v tem veroučnem letu.
Starši 7. in 8. razreda: Srečanje bo v petek ob 19.45 v Marijinem domu. Ker
bo jeseni začetek priprav na birmo, je pomembno, da se srečamo.
Duhovna obnova v Domu starejših občanov bo potekala v soboto od 09.30
dalje. Program približno kot vsako leto.
Film Marijina zemlja bomo predvajali v Marijinem domu v soboto po večerni
maši (19.45).
O Mariji, Jezusu, Bogu s humorjem in globino, v jeziku, ki ga današnji svet razume
Zgodba v režiji Juana Manuela Cotela govori o odvetniku, ki natančno kot hudičev advokat
izprašuje ljudi, ki trdijo, da so doživeli mistično srečanje z devico Marijo. Film, narejen kot
vohunski triler, odgovarja na vprašanje, ali so pričevanja ljudi, ki trdijo, da so videli Marijo,
resnična ali ne. Poglobi se tudi v vprašanja, kdo je ta bog, ki se imenuje »Oče«, kdo je Jezus
ter kakšno vlogo in pomen ima njegova mati Marija. In, če vse drži; kakšne posledice ima to
za moje življenje? Pomembno vlogo imajo tudi mesta Marijinega prikazovanja (Guadalupe,
Medjugorje, Lurd in Fatima).
Med pričami so tudi slavni, npr. nekdanji svetovalec ameriške vlade John Rick Miller,
kolumbijska manekenka Amada Rosa Perez in zvezdnica Las Vegasa Lola Falana. V filmu
režiser meša fikcijo z dokumentarnimi prvinami, vero s humorjem, dramo s skrivnostjo …

nasmeji, spravi v jok in da misliti v enaki meri. In ker
gre za film, ki odkrito govori o človekovi duhovnosti,
brez da bi pri tem žrtvoval globino ali zabavo, je
odziv ljudi odličen.
Podira meje gledanosti
Ustvarjalci ga niso predstavili na nobenem festivalu,
niso ga oglaševali, niti ga ponujali preko kakršnihkoli
institucij. Njegov ogled so ponudili na svoji spletni
strani, direktno ljudem, ki so povedali, kje bi ga radi
videli in koliko ljudi bi si ga rado ogledalo. Stran je
že prvi dan prejela na stotine prošenj, kmalu jih je
bilo na tisoče. Do danes si je film v polnih
kinodvoranah, v gledališčih po vsem svetu ogledalo
na milijone gledalcev. Film prejema množice
pozitivnih ocen s strani gledalcev.
Film je brez oglaševalskih kampanj, brez proračuna, namenjenega promociji in brez slavne
igralske zasedbe podrl mnoge meje gledanosti, povpraševanje po njem je preseglo ponudbo.
Večinoma je v kinih ostal pol leta, čeprav je povprečna dolžina predvajanja filma v kinu danes
dva tedna.
Film je bil v Španiji v prvem tednu predvajanja na vrhu lestvice gledanosti. Ogledalo si ga je
dvakrat več ljudi kot sicer popularni Seks v mestu.
Uspeh brez slavne igralske zasedbe
Postal je osmi najbolj priljubljeni film po premieri v Mehiki. Ogledalo si ga je več kot 100.000
gledalcev. V Paragvaju je film v enem tednu postal tretji najbolj priljubljen film v kinotekah,
presegel je celo gledanost filma Exodus in 2. del Iger lakote: Kruto maščevanje.
V Čilu, Panami, Nikaragvi, Kolumbiji, Ekvadorju in Salvadorju je debitiral med top najbolj
gledane filme, pri čemer je tekmoval s filmi, ki so imeli 10-krat večji proračun. Tudi v ZDA je
prodrl v največje kinodvorane po več kot 20 mestih. V Italiji si ga je ogledalo več kot 80.000
gledalcev. Na Poljskem je postal fenomen, ko je presegel mejo 130.000 v kinu. V Ekvadorju
so ga kinodvorane vrtele osem zaporednih mesecev, s čimer je ostal eden najbolj gledanih
filmov tistega leta. (Vir: www.kolosej.si)

Škofje so glede državnozborskih volitev zapisali:
»Škofje pričakujejo, da cerkveni mediji enakopravno namenijo prostor vsem strankam
in kandidatom, ki se zavzemajo za načela družbenega nauka Cerkve. V katoliških
medijih naj se stranke in kandidati opredelijo do ključnih tem, kot so: implementacija
odločitve Ustavnega sodišča RS glede financiranja zasebnih šol, ureditev položaja
Katoliške cerkve na ravni meddržavnih sporazumov s Svetim sedežem, varovanje
družine, demografija, verska svoboda itd.« (SSŠ 4/2018, 66).
Naj bodo to tudi naša merila, ko bomo z volitvami pripomogli k sooblikovanju naše
družbe. Vsi smo namreč soodgovorni, da izbiramo in damo svoj glas. Kdor se volitev
ne udeležuje, ne spoštuje demokracije.
NAPOVEDNIK:
Romanje sodelavcev župnijske Karitas: Vse sodelavce ŽK, bivše in sedanje, skupaj
z družinskimi člani, vabimo na romanje, ki bo v soboto, 26. 5. v Drežnico. Maša in kratka
duhovna obnova bo v cerkvi Jezusovega Srca, nato še druženje pred cerkvijo. Prijavite
se župniku do 20. maja za avtobusni prevoz.

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

