RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU 15. 04. 2018 – 22. 04. 2018
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+ Slavka Čoha, Lavričeva 19
Za žive in rajne župljane
+ Boris Jejčič, Lavričeva 17
++ Marc, Levstikova 2
DSO: ++ starši Stibilj, Idrijska 6
+ Marinka Božič, Grivče 10
++ starši in svakinja Krapež, Bevkova 1
+ Julijan Škvarč, Ul. I. Kosovela 21/c
V dober namen, Lavričeva 44
8. dan + Marija Štrancar, Lavričeva 8
Za žive in pokojne, Kožmani 12
V čast SD, Žapuže 9
Za duhovne poklice, dar Lavričeva, ŽRV
+ Alojz Česnik, Cebejeva 53, dar sosedje
Za zdravje, Vojkova 10
V dober namen, I. Kosovela 24
++ starši Štrancar in Štokelj, Pot v Žapuže 17
+ Marjo in Bernarda, Grivška pot 26
++ starši Krapež in Sedmak, Lavričeva 15/a
Za žive in rajne župljane na čast sv. Juriju
Sklep češčenja, litanije, blagoslov
+ Marjan Golja, Polževa 41

Ker imam vpisanih preveč mašnih namenov, sprejemam zaenkrat samo
maše, ki jih lahko oddam drugim duhovnikom. Prosim za razumevanje.
V tem tednu je molitveni teden za duhovne poklice. »Daj mi poslušno srce«
je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo obhajali od 15. do 22.
aprila 2018. Besedilo je vzeto iz poslanice, ki jo je za 55. svetovni dan molitve
za duhovne poklice napisal papež Frančišek. V poslanici papež spodbuja, da
se globlje zavemo, kako je poklicanost k veselju, ki nam ga namenja Bog, v
središču našega življenja in kako je ta »Božji načrt namenjen možem in ženam
vseh časov«.
Papež Frančišek zaključi poslanico z besedami: »Gospod tudi danes kliče, naj
mu sledimo. Ni nam treba čakati, da bi bili popolni, da bi lahko odgovorili s
svojim velikodušnim ‚tukaj sem‘. Ne smemo se prestrašiti zaradi naših
omejitev in naših grehov, ampak z odprtim srcem sprejeti Gospodov glas.
Poslušati ga, razločevati naše osebno poslanstvo v Cerkvi in v svetu ter da
živeti v današnjem dnevu, ki nam ga podarja Bog.«

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

3. VEL. NED.

15. 04. 2018 – 22. 04. 2018; št. 15/18

Radost ljubezni - vse življenje vse skupno, veselje in lepota
Šibka ali bolna ljubezen, ki je
Kristus je moral trpeti in vstati od
nesposobna sprejeti zakon kot izziv, za
mrtvih (Lk 24,35-48)
katerega se je treba boriti do smrti, ga
Nato jim je rekel: »To so besede, ki
prenavljati, znova odkrivati in začeti
sem vam jih povedal, ko sem bil še pri
vedno znova, ne more ohraniti visoke
vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano
zavezanosti. Žal taka ljubezen popusti
o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in
pred kulturo začasnega, ki zaustavlja
psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da so
stalno rast. Če pa si obljubimo ljubezen,
doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je
ki velja za vedno, to pomeni odkriti načrt,
pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal
ki je večji kakor lastni načrti. Tisti načrt
od mrtvih, in v njegovem imenu se bo
nas potem nosi in nam dovoli, da ljubljeni
oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v
osebi podarimo vso prihodnost. Da bi ta
odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli
ljubezen mogla prestati vse preizkušnje
v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«
in
kljub
vsemu
ostati
zvesta,
predpostavlja dar milosti, ki jo krepi in
dviga. Sv. Robert Belarmin je rekel: »Dejstvo, da se en moški združi z eno žensko v
nerazvezljivi zvezi, tako da se ne moreta več ločiti, naj bodo težave še tako velike, in
celo, ko je izgubljeno upanje na potomstvo – to se ne more uresničiti brez velike
skrivnosti«. Zakon je tudi prijateljstvo, ki vključuje določena znamenja strasti, in je
usmerjeno na vedno trdnejšo in močnejšo zvezo. Kajti zakon ni določen samo za
posredovanje človeškega življenja, temveč za to, da se medsebojna ljubezen zakoncev
na ustrezen način izraža, napreduje in zori. To posebno prijateljstvo med enim moškim
in eno žensko dobi vseobsežen, celosten značaj, ki obstaja samo v zakonski zvezi. In
prav zato, ker je ta zveza celostna, je tudi izključna, zvesta in odprta za posredovanje
človeškega življenja. Med seboj si delita vse, tudi spolnost – vedno v medsebojnem
spoštovanju. Drugi vatikanski koncil pravi: »Takšna ljubezen, združujoča človeško in
Božje, vodi zakonca k prostovoljnemu podarjanju drug drugemu, kar se razodeva v
čustveni nežnosti in v dejanju ter prežema vse njuno življenje«.
V zakonu je treba negovati veselje ljubezni. Če iščemo le užitek, nas to omeji in
onesposobi, da bi odkrili druge vrste zadovoljstev. Veselje pa razširja sposobnost
uživanja in nam omogoča najti zadovoljstvo v različnih resničnostih, tudi v življenjskih
obdobjih, v katerih užitek zbledi. Zato je rekel sv. Tomaž Akvinski, da se resnično
veselje nanaša na to, kar nam širi srce. Zakonsko veselje, ki ga je mogoče doživeti tudi
v bolečini, pomeni sprejeti zakon kot sožitje radosti in prizadevanj, napetosti in počitka,
trpljenja in olajšanja, zadovoljstva in iskanja, neprijetnosti in užitkov – vedno na poti
prijateljstva, ki zakonca spodbuja k temu, da skrbita drug za drugega, si medsebojno
pomagata in drug drugega podpirata (AL126).

Uradne ure: V tem tednu v sredo 17.30 – 18.30 in v četrtek 09.00 –
11.00.
Verouk v tem tednu reden za vse skupine.

Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19.30.

Farni praznik bomo obhajali v nedeljo, maša ob 8h in 10h ter večerna
maša, po drugi maši izpostavitev Najsvetejšega, sledi češčenje po
ulicah, in sicer:
11:00 Grivče
11:30 Vena Pilona, IV prekomorska, Na brajdi, Bevkova, M Klemenčiča
12:00 kdor more
13:00 Lavričeva, Cebejeva, Grivška pot
13:30 Polževa, Trata, Livada, Slomškova, Cankarjev trg, Levstikova
14:00 Idrijska, Vipavska, Goriška
14:30 Slejkoti, Bazoviška, Vojkova, Kosovelova, Kidričeva, Pot v
Žapuže
15:00 Žapuže; 15:30 Kožmani; 16:00 litanije in blagoslov
Sledi praznovanje pred cerkvijo po običaju. Gospodinje prosimo, da
spečejo kaj peciva in ga prinesejo v Marijin dom pred jutranjima mašama
ali pred litanijami. Bog povrni. Vsi župljani povabljeni k popoldanskim
litanijam in druženju ob domačih dobrotah.

Župnijska Karitas: Torek ob 19.30 v Marijinem domu.

Tridnevnica pred farnim praznikom sv. Jurija:

Za obnovo cerkve: 2.300 EUR, 11 darovalcev in
40 EUR za Oznanila. Bog povrni.
Pri maši v petek sodelujejo otroci 2. razreda – prva skupina.
Čiščenje cerkve: Idrijska cesta, sledi Slejkoti
Češčenje Najsvetejšega bo v sredo po večerni maši.
Priložnost za sveto spoved: Poleg običajnega spovedovanja bo v
četrtek od 18.00 do večerne maše na razpolago za sveto spoved tudi g.
Vlado Bizjak, spiritual v bogoslovnem semenišču v Ljubljani.
Animatorji Svetopisemskih uric: Ponedeljek ob 18h v župnišču.

Starši prvoobhajancev: Sreda ob 20h v Marijinem domu.
Slomškovo bralno priznanje: Četrtek ob 17h v župnišču zadnje
srečanje v tem veroučnem letu. Otroci lepo povabljeni, da se vpišete na
romanje na Slomškovo Ponikvo, ki bo v soboto, 5. maja. Prijavite se s.
Emi do 26. 4., pojdemo z avtobusom skupaj z župnijo Budanje.
Svetopisemska urica za majhne otroke: Petek ob 17h v Marijinem
domu.
Romarji k Materi Tereziji: Do 24. 4. poravnajte še preostali del plačila
za romanje. Ker Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja v
Makedoniji in Albaniji ne velja, priporočam, da naročite zdravstveno
zavarovanje, ki ga bom uredil preko potovalne agencije. Če je vsaj 20
kandidatov, je skupinski popust, cena znaša 5,51 EUR. Tudi to
sporočite v župnišče do vključno 24. 4., ko bomo imeli kratek sestanek
glede romanja.
Peš romanje na Sveto Goro pred župnijskim praznikom bo v soboto,
21. aprila, iz Predmeje. Odhod z avti do Predmeje ob 06.30, maša na
Sveti Gori, ko dospemo na Sveto Goro. Prijave zaradi prevoza domov
sprejema Miljeva na telefon: 041 493 016. Lepo povabljeni, da se
udeležimo v čim večjem številu. V primeru slabega vremena odpade.

Ker smo v misijonskem letu, priložnost za malo poglobitve v pripravi na
župnijski praznik in v tednu molitve za duhovne poklice:
Četrtek, 19. 4. ob 19h: Mašo in nagovor o duhovnih poklicih bo imel g.
Vlado Bizjak, spiritual v bogoslovnem semenišču v Ljubljani, eno uro
pred mašo bo na razpolago za sveto spoved.
Petek, 20. 4. ob 20.00: Po maši nas bo nagovoril igralec Gregor Čušin
s predstavo Vera levega razbojnika. Predstava bo v avli osnovne
šole v Šturjah. Prostovoljni prispevki za igralca Gregorja Čušina.
Sobota, 21. 4. ob 19h: Mašo in nagovor za zakonce in družine bo vodil
p. Beno Lavrih, po maši pa bo imel v Marijinem domu nagovor za
zakonce. Spregovoril bo o edinosti v zakonu in pomenu prenosa vere
»iz roda v rod«.
Oratorijski popoldan: Hvala vsem mladim, ki ste sodelovali, tako
animatorjem kot udeležencem. Ogrevali smo se za poletni oratorij.
Blagoslov konjev bo v nedeljo, 22. 4., pri sv. Martinu v Žapužah ob 11.30.
NAPOVEDNIK

Ponedeljek, 23. april, praznik sv. Jurija in somaševanje duhovnikov
domačinov pri večerni maši.
Želeli ste popravljen datum za blagoslov motoristov: Blagoslov bo
v četrtek, 26. aprila, maša ob 18h, nato blagoslov pred cerkvijo.

