RAZPORED SVETIH MAŠ 14. 10. 2018 – 21. 10. 2018
28. NAV.
NED.
14. OKT. 2018
Poned. 15. 10.
Terezija Velika
Torek, 16. 10.
Marija Alakok
Sreda, 17.10.
Ignacij Antioh.
Četr., 18. 10.
Luka, evang.
Petek, 19. 10.
Pavel od Križa
Sob., 20. 10.
b. sl. Anton
Strle
29. NAV.
NED.
21. OKT. 2018

08.00
10.00
10.00
17.00
07.00
10.00
19.00
07.00
19.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
19.00
08.00
10.00
19.00

Fužine: ++ starši, Bevkova 1
Fužine: Za žive in rajne župljane
Žapuže: + Štefan
Log: Po namenu
+ Terezija, Cebejeva 4
DSO: + Alojz
+ Stanislava in Irena, IV. prekomorska 56
+ Jože, dar Mari
+ Matija, Kosovelova 7
8. dan + Marija, Idrijska 2
Za prijateljico, Žapuže 5/a
++, Polževa 17
V čast SD, Kosovelova
+ Franc, Polževa 6/č
+ Ana, Lavričeva 58
+ Peter, Polževa 4
V čast SD, Idrijska
+ Lojzka, dar Lavričeva 7
Za žive in rajne župljane
++ starši, Žapuže 5

Sveti oče Frančišek vabi vse katoličane po svetu, da vsak dan v
mesecu oktobru molijo sveti rožni venec. Tako se bodo z molitvijo
in pokoro združili kot Božje ljudstvo v prošnji sveti Božji Materi
Mariji in svetemu nadangelu Mihaelu s prošnjo, da varujeta Cerkev
pred hudičem, ki vedno znova skuša vsejati razdor med nami.
Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju.
Bodi nam v pomoč zoper
zlobnost in zalezovanje
hudobnega duha.
Ukroti naj ga Bog,
ponižno za to prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske,
Satana in druge hudobne
duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo pomočjo v pekel pahni.
Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica.
Ne zavrzi naših prošenj v
naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh
nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena
Devica.

28. NAV. NED.

14. 10. 2018 – 21. 10. 2018; št. 39/18
Darila, ki nam jih daje Bog

Medtem, ko je molil, je otrok prosil dobrega Boga za dve darili, ki si ju
je želel: rožo in metulja. Naslednjega dne je v sobi našel kaktus in
gosenico. Za hip je bil razočaran, nato pa je zaključil, da je bil Bog
najbrž zelo zaposlen, medtem ko ga je prosil, in mogoče raztresen
zaradi mnogih drugih molitvic in je najbrž zamenjal darila.
Z veliko pozornostjo se je posvečal rastlini in gosenici. Minilo je veliko
časa. Nekega dne, ko je vstopil v sobo, je otrok presenečen razprl oči:
iz kaktusa je pognal čudovit cvet in gosenica se je spremenila v
krasnega metulja.
Včasih se zdi, da Bog ne usliši naših prošenj. Da bi razumeli njegova
darila, potrebujemo dve stvari: kanček potrpljenja in otroške oči…
(G. Isoardi, Ljubi, dokler imaš čas, str. 57)
Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga
vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« Jezus mu je
odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Zapovedi
poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in
mater!« Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti. « Jezus se je ozrl
vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel
boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« Ta beseda ga je potrla in je žalosten
odšel; imel je namreč veliko premoženje.
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo
premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je
vnovič spregovóril: »Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre kamela skozi
šivankino uho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo.« Ti pa so še bolj strmeli in govorili
med seboj: »Kdo se potem more rešiti?« Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to
nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.«
Peter pa mu je začel govoriti: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.« Jezus je rekel:
»Resnično, povem vam: Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapústil hišo ali
brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s
preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa
večno življenje.« (Mr, 10, 17-30)

OZNANILA 14. 10.2018 – 21. 10. 2018
Terčeljev shod: Danes ob 17h bo v Logu maša, ki jo bo ob 9.
Terčeljevem shodu vodil g. Ivan Albreht, pri maši bo pel Župnijski
mešani pevski zbor iz Šturij.
Uradne ure: Četrtek 09h – 11h in 17.30 –
18.30.
Verouk je reden za vse skupine.
Pri birmanskem
starši 4. skupine.

srečanju sodelujejo

župnišču. Prosili pa bi tudi mame, če so pripravljene pomagati, da
spečejo piškote doma in jih prinesejo do 20.oktobra v župnišče. Z
otroki jih ne moremo napeči toliko, da bi jih bilo dovolj. Otroci jih
bodo ponudili na misijonsko nedeljo, 21. oktobra. Priporočen
prostovoljni dar je 2 EUR.
Vse je pesem: Vabljeni na slavnostni
koncert ob 20. obletnici Komornega zbora
Ipavska, ki bo v nedeljo, 21. 10. 2018 ob 18.
uri v cerkvi Marije Tolažnice žalostnih v Logu
pri Vipavi.

Večerna zarja: Sreda ob 19.30 v župnišču.

Pleskanje cerkve bo zaključeno v sredo, če
Bog da. V četrtek in petek bo pospravljanje gradbenega odra. V
soboto dopoldne bo potrebno temeljito očistiti cerkev. Lepo
prosim, da pridete prostovoljci v čim večjem številu, da bo cerkev
temeljito in hitro očiščena. Krašenje cerkve bo v soboto po
čiščenju, lahko tudi popoldne.
V ponedeljek in torek bodo iz spomeniškega varstva popravili
razpoke na stropni sliki nad ladjo. Prilika je zdaj, ko je gradbeni
oder.
Možem, ki se v teh tednih zelo trudite pri obnovi elektrifikacije v
ladji cerkve, se zelo zahvaljujem.
V tem tednu je bila montirana nova lesena pregrada med cerkvijo
in zakristijo, mizarstvo Gerbec iz Liga nad Kanalom.

Slomškovo bralno priznanje: Srečanje za otroke bo v petek ob 16h v
Marijinem domu. Tisti, ki se še niste prijavili, to naredite čim prej pri s.
Emi.

Misijonska nedelja: Obhajali jo bomo naslednjo nedeljo. Z
molitvijo in svojimi darovi podprimo delo naših misijonarjev.
Miloščina bo namenjena misijonom.

Zakonska skupina ima srečanje v petek ob 20h v župnišču.

Blaženi papež Pavel VI.: Danes, 14. oktobra 2018, bo na Trgu sv.
Petra papež Frančišek daroval sveto mašo, med katero bo
potekala kanonizacija sedmih blaženih. Med temi bo k svetnikom
prištet tudi blaženi papež Pavel VI., ki je vodil Cerkev od leta 1963
do leta 1978.
Giovanni Battista Montini je bil rojen leta 1897. Njegov pontifikat
se je začel leta 1963, ko je nadaljeval delo svojega predhodnika
Janeza XXIII. Drugi vatikanski koncil, katerega je le-ta sklical, je
pripeljal do konca leta 1965. Umrl je leta 1978.

Veroučno mašo v petek oblikuje 3. razred
– deklice.
Mladinsko srečanje v petek po večerni
maši v Mar. domu.
Molitev pred Najsvetejšim v četrtek po večerni maši. Pridite, molimo!
Skrb za cerkev: Ulica Vena Pilona, sledi Grivče.
Darovi za cerkev: 550 EUR, 5 darovalcev. Bog povrni!
Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19.30 v župnišču.

Člani župnijskih pastoralnih svetov naše dekanije povabljeni na
duhovno obnovo, ki bo v avli škofijske gimnazije v soboto od 09h do
12.30. Voditelj duhovne obnove bo g. Ervin Mozetič.
Dnevni red:
09.00 Molitev in prvo premišljevanje
10.00 odmor
10.30 drugo premišljevanje
11.15 odmor
11.30 pogovor
12.15 sklepna molitev in odhod domov

PIŠKOTEK ZA MISIJONE: Dragi otroci. Tudi letošnja radodarna
jesen nas vabi k temu, da skupaj spečemo piškote za otroke v
misijonih. Dobili bi se v soboto 20. oktobra 2018 ob 9 uri v

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

