RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 14. 01. 2018 – 21. 01. 2018
2. ned. med
letom
14. 01. 2018
Pon., 15. 01.
Absalom
Torek, 16. 01.
Sreda, 17. 01.
Anton, pušč.
Četrtek,18. 01.
Marjeta
Petek, 19. 01.
Sobota, 20.01.
Sebastjan
3. ned. med
letom
21. 01. 2018

08.00
10.00
18.00
07.00
10.00
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

Za blagoslov v družini
Za žive in rajne župljane
+ Janez Škvarč, Dolga Poljana 1
++ starši Repič, Žapuže 42/B
DSO: + duh. Anton Štrancar
++ starši Krašna, Cebejeva 7
++ Skomina in Lah, Žapuže
V zahvalo in priprošnjo, Grivče 4
Za duše v vicah
V zahvalo, dar Večerna zarja
++ starši Štefan in Ivanka Ergaver
+ Sergi Plešnar, dar Grivška pot 23
+ Franc in Marjeta, Polževa 6/Č
++ Kete, IV. Prekomorska 36
Za žive in pokojne duhovnike iz naše župnije
+ Ana in Milan Faletič, M. Klemenčiča 3
+ Tomaž Štrancar, I. Kosovela 23
Za žive in rajne župljane
++ Božič, Kožmani 23

Oddane maše: V čast MB, Žapuže 30; ++ sorodniki, Žapuže 94; V zahvalo, Žapuže
94; Gregorijanske maše (30 svetih maš) za pokojno Marinko Černigoj, Grivška pot 30;
++ Ferjančič, Kosovelova 1.
Hvala vsem, ki dovolite, da so mašni nameni opravljeni drugje. Do konca aprila je
skoraj vse zasedeno. Kdor naroči sveto mašo za drugam, naj se v ta namen enkrat
udeleži svete maše doma.

Pred tvojim obličjem
Tu sem, Gospod, pred tvojim obličjem:
siromak pred bogatim,
bolnik pred zdravnikom,
slaboten pred Vsemogočnim,
grešnik pred neskončno Svetim.
Rad bi te počastil s čelom do tal.
Želim, da bi bile vse moje misli pri tebi.
Da bi bile v tebi vse moje želje in čustva,
vsa moja volja, ves moj razum.
In da bi bila molitev preprosta, ponižna,
iskrena – v tvojo hvalo in čast, Gospod.
(iz današnje Družine, Alberto Moreno)

2. NED. MED
LETOM

14. 01. 2018 –21. 01. 2018; št. 2/18
'Radost ljubezni' – POSREDOVANJE ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN VZGOJA OTROK
Zakon je globoka skupnost življenja in
PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM
ljubezni ter dobrina za zakonca; spolnost
Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še
je naravnana na zakonsko ljubezen
dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je na
moškega in ženske. Zakonska zveza je
Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte,
naravnana na posredovanje človeškega
Jagnje Božje!« Učenca sta slišala, kaj je rekel,
življenja. Otrok ni od zunaj dodan
in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil, in
medsebojni ljubezni zakoncev; otrok
ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal:
vznikne v samem srcu medsebojne
»Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar
pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je:
podaritve, katere sad in izpolnitev je.
»Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in
Ljubezen zavrača zapiranje same vase
videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan.
in se odpira rodovitnosti. Noben spolni
Bilo je okrog desete ure. Eden od teh, ki sta
odnos ne more zanikati tega pomena.
slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je
Otrok ima pravico, da se rodi iz te
bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej
ljubezni, in ne na kakršen koli način, saj
našel svojega brata Simona in mu je rekel:
ni neka pravica, ampak dar; je sad
»Našli smo Mesija« (kar pomeni Maziljenec).
zakonske podaritve njegovih staršev.
Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled
Stvarnik je možu in ženi dal delež pri
vanj in rekel: »Ti si Simon, Janezov sin.
stvariteljskem delu in ju naredil za orodje
Imenoval se boš Kefa« (kar pomeni Peter).
svoje ljubezni, tako da je po
posredovanju življenja prihodnost človeštva zaupal njuni odgovornosti. Pri moralnem
vrednotenju metod uravnavanja spočetij moramo spoštovati dostojanstvo osebe.
Cerkev je hvaležna družinam, ki z ljubeznijo sprejmejo in vzgajajo otroke s posvojitvijo
ali rejništvom. Družina je svetišče življenja; kraj, kjer se življenje spočne in varuje, zato
se ne sme spremeniti v kraj, kjer se življenje zavrne in uniči. Vrednost človeškega
življenja je tako velika in pravica do življenja nedolžnega otroka v materinem telesu
tako neodtujljiva, da nimamo pravice sprejemati odločitve o tem življenju, ki je
vrednota samo po sebi in ne sme biti izgovor na pravico razpolagati s svojim telesom.
Družina ščiti življenje na vseh njegovih stopnjah in tudi v njegovem izteku. Zaposlene
v zdravstvu spominjamo na moralno dolžnost ugovora vesti. Celostna vzgoja otrok je
zelo resna dolžnost in prvenstvena pravica staršev. Ne samo jarem ali breme, temveč
bistvena pravica, ki jim je nihče ne sme vzeti. Državno izobraževanje spremlja vzgojo
staršev, starši pa imajo pravico svobodno izbrati vrsto dostopnega in kakovostnega
izobraževanja, ki ga želijo dati svojim otrokom, skladno s svojim nazorom. Šola ne
nadomešča staršev, temveč jih dopolnjuje. Vsak drug udeleženec pri vzgojnem
procesu lahko dela le v imenu staršev in z njihovim soglasjem. Toda med družino in
družbo, med družino in šolo je nastal prepad; vzgojni dogovor je prelomljen in tako je
vzgojna zaveza med družbo in družino prišla v krizo. Ko starši vzgajajo svoje otroke,
gradijo Cerkev in s tem sprejmejo Božjo poklicanost (AL85).

OZNANILA ZA TEDEN 14. 01. 2018 – 21. 01. 2018
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in po
dogovoru.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši,
pridite molimo!
Verouk je reden za vse skupine.
Mladinska in veroučna maša v petek:
Sodelujejo otroci prvega razreda, druga
skupina. Tudi drugi lepo povabljeni, da se
redno udeležujejo otroških maš ob petkih.

NAJBOLJ TRPIMO PRAV ZARADI
STRAHU PRED TRPLJENJEM.
TODA IZ TVOJIH ROK, MOJ BOG,
BOM SPREJELA VSE, TAKO KOT
PRIDE.
VEM, DA JE TO ZMERAJ DOBRO.
IZKUŠNJA ME JE NAUČILA, DA
LAHKO ČLOVEK S PRENAŠANJEM
BREMEN SPREMINJA VSE TEŽKE
STVARI V NEKAJ DOBREGA.
(ETTY HILLESUM)

Dar za župnijo: 230 EUR, 5 darovalcev, 86,10 EUR za oznanila, Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Grivška pot, sledi IX. Korpusa.
Zahvaljujem se župnijskemu pevskemu zboru za sodelovanje pri Terčeljevi
spominski maši in programu po maši. Prav tako iskrena hvala mladim pevcem OŠ
Danila Lokarja in našemu otroškemu pevskemu zboru za božični koncert, ki so nam
ga pripravili prejšnjo nedeljo popoldne v naši župnijski cerkvi pod vodstvom Petre in
Ane. Oboje je bilo zelo lepo. Zahvala vsem, ki ste se dogodkov udeležili.
Starši prvoobhajancev so na četrtkovem srečanju določili, da bo praznik prve
spovedi v času verouka v tretjem postnem tednu, torej 5. in 8. marca. Takrat pridejo
zraven tudi starši. Naslednje srečanje za starše prvoobhajancev bo v četrtek, 19. 4.
ob 20h, obvezno za vse starše. Praznik prvega svetega obhajila bomo imeli v nedeljo,
13. maja ob 10h. Posebej je bila izražena želja, da se v pripravo vključijo vsi starši,
zato prosim, da si datum naslednjega srečanja že zdaj zapišemo v koledar.
Skupina ob katekizmu: Srečanje bo izjemoma v ponedeljek po večerni maši.
Delavnica molitve in življenja za otroke: Drugo srečanje bo v torek ob 17h v
župnišču, srečanje traja 75 minut. Povabimo še druge otroke, da se skupini pridruži.
Priprava staršev na krst: Skupna priprava v torek ob 20h v
Marijinem domu, drugo srečanje.
Večerna zarja: Srečanje v sredo po večerni maši v župnišču.
Skupini so se pridružili tudi novi člani. Vabljeni vsi starejši.
Molitev, zgled, pogovor in pesem.
Delavnico molitve in življenja za starše in druge odrasle:
Začeli bomo v sredo, 17. januarja ob 19h v Marijinem domu, traja
pa 15 zaporednih sred. Voditeljica gospa Magda Sever. Staršem
se lahko pridružijo tudi drugi odrasli.
Zakonska skupina: Srečanje bo v petek ob 20h v župnišču.
Blagoslov domov: Priložnost za spoznavanje, molitev, pogovor. Obiskal bom tiste,
ki ste se prijavili v letu 2016 in tiste, ki ste se prijavili v tem veroučnem letu. Kdor ima,

naj pripravi prtiček, svečo, križ in blagoslovljeno vodo. Če tega nimate, se ne
obremenjujte. Na teh obiskih ne jem in ne pijem, hvala za vaše gostoljubje.
Popoldanski čas je namenjen predvsem zaposlenim in mladim družinam. V tem tednu:
Ulica IX. korpusa v torek 09h – 12h in 16.00 – 19.30
Cebejeva ulica v sredo: 09h – 12h in 16h – 18h
Grivška pot v petek 9h – 12h in 16h – 18h.
Ob romanju v Padovo bi se rad zahvalil vsem, ki ste pomagali izpeljati to romanje.
In hvala za razumevanje, ker sem se moral predčasno vrniti in ste sami dokončali
potovanje po Chioggi in pot domov. Zgodijo se nepredvideni dogodki.

Teden molitve za edinost kristjanov 2018
Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo (2 Mz 15,6)
Za glavno temo tedna molitve za edinost kristjanov 2018 so kristjani z otočja Karibov
izbrali pesem, ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi sestri Mirjam (2Mz 15, 121). Opeva osvoboditev in zmago nad zatiranjem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga
stoletja trpelo v Egiptu. Kristjane Karibskega otočja je ta pesem posebej nagovorila,
ker je tudi njihova zgodovina zaznamovana s ponižujočim suženjstvom. Največ
prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja pripeljali evropski kolonizatorji.
Kolonialni sistemi so izvajali trgovino z ljudmi in prisilno delo. S tem so podjarmljena
ljudstva oropali njihovih neodtujljivih pravic: istovetnosti, človeškega dostojanstva,
svobode in samoodločbe.
Današnji kristjani na Karibih, ki pripadajo različnim krščanskim tradicijam,
prepoznavajo Božjo roko, ki je na delu, da se konča to zasužnjevanje. Združuje jih
izkušnja Božjega rešilnega delovanja, ki jim prinaša svobodo. »Faraonove vozove in
njegovo vojsko je pahnil v morje… Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo,
tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika.«
Tudi Slovenija – skupaj z mnogimi narodi Srednje in Vzhodne Evrope – je pred četrt
stoletja doživela osvoboditev od ideološkega nasilja komunizma. Zato se bomo v dneh
od 18. do 25. januarja 2018 pridružili hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi
kristjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.
(iz Oznanil župnije Ajdovščina)
NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV
Krstna nedelja bo zadnjo nedeljo v februarju, 25. 2. 2018 ob 10h, otroke prijavite v
župnišču. Naslednja krstna nedelja bo 8. aprila, nedelja po Veliki noči.
Nedelja Svetega pisma: 28. 1. 2018, Slovensko biblično gibanje tudi letos vabi vse
prijatelje Božje besede na srečanje ob Božji besedi. Na svetopisemsko nedeljo bo to
tudi v Vipavi (Škofijska gimnazija) ob 15. uri. Glavni gost srečanja in predavatelj bo
škof dr. Jurij Bizjak. Vsi lepo vabljeni, še zlasti člani biblične skupine in bralci Božje
besede v cerkvi.
Smučarski dan v Zoncolanu (Italija) bo v četrtek, 8. 2., dela prost dan. Prijave za
avtobus sprejemam do 25. januarja, osebno, po telefonu ali na e-pošto, več informacij
o ceni avtobusa in smučarskih vozovnicah v naslednjih oznanilih. Gremo pogledat, kje
smo lani smučali, ker zaradi megle nismo nič videli.:)

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

