RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 15. 10. – 22. 10. 2017
28. NAV.
NEDELJA
15. OKT. 2017

Pon., 16. 10.
Marjeta M.
Alakok

Torek, 17. 10.
Ignacij Antioh.

Sreda, 18. 10.
Luka evang.
Četrtek, 19. 10.
Pavel od Križa

Petek, 20. 10.
Rozalina

Sobota,21. 10.
Uršula
29. NAV. NED
misijonska
22. OKT. 2017

08.00
10.00
19.00

+ Terezija Curk, Cebejeva 4
Za žive in rajne župljane
V čast SD po namenu darovalca

10.00
19.00

DSO: + Cirila Stibilj
V čast MB za zdravje, Livada 7
8. dan + Marija (Jelka) Korun, Bevkova 7
V zahvalo
+ Ivan Semič, Bevkova 4
++ Mikuš, Idrijska 5/A
30. dan + Alojz Hladnik, Žapuže 30
Za žive in pokojne Petrovčič, Cebejeva 5
+ Renato Rojc, Cesta 49
+ Marjan Golja, Polževa 41
Za preganjane kristjane

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

+ Tomaž in Evstahij Štrancar, Žapuže 5
++ starši, Grivče 4
Za žive in pokojne, Bazoviška 2
Za žive in rajne župljane
Za družino Vermiglio

Oddane maše: + Janez Movrin;

Za pokojne, V. Pilona 21.

Misijonska nedelja, 22. oktober: Molitve in miloščino bomo darovali misijonom.
MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED
VEČERNO MAŠO
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
30. 10.
31. 10.

PONED.
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
PONED.
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
PONED.
TOREK

VEČ ZARJA
KATEHETI
SESTRE
BRALCI
ŽPS
MAR. ZBOR
VEČ ZARJA
MPZ
SESTRE
SP SKUPINA
BRALCI
MAR ZBOR
VEČ ZARJA
ŽK

Ljubljena slovenska hiša,
tiha sredi tihih trat,
ali še spoštljivo braniš
nam vse dragi svoj zaklad.
Moli, moli rožni venec
ljubljeni slovenski krov,
zvesto nad teboj počival,
bo Marijin blagoslov.
Ali še visi pod križem
tvojih dedov blagoslov,
lepi hišni rožni venec,
priča tolikih rodov?
Ali še v večernih urah
oče v krogu vseh otrok,
z rožnim vencem si pokrije
trde žulje trudnih rok?

28. NAV. NED.

15. 10. 2017 – 22. 10. 2017; št. 38/17
'Radost ljubezni' - NEŽNOST OBJEMA
Vsi smo povabljeni na nebeško svatbo
Kristus je dal svojim učencem kot
(Mt 22,1-14)
prepoznavno znamenje zapoved
Tisti čas je Jezus spregovóril velikim
ljubezni in samopodaritve drugim. To
duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah:
je storil po načelu, o katerem oče in
»Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je
mati pričujeta v lastnem življenju:
prirédil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje
»Nihče nima večje ljubezni, kakor je
služabnike, da skličejo povabljene na svatbo,
ta, da kdo za svoje prijatelje dá svoje
vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge
življenje«. Sad ljubezni sta tudi
služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte,
usmiljenje in odpuščanje (AL27).
pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta
V središču krščanske zakonske in
so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na
družinske izkušnje je ljubezen, poleg
svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli:
nje pa izstopa še krepost, ki se v teh
eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali
časih hitrih in površnih odnosov
pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in
zapostavlja: nežnost. Povezanost
pobili. Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo
med verujočim in Gospodom se
vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo
izraža s potezami očetovske in
mesto požgali.
materinske ljubezni. Kaže se kot
Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je
blaga in nežna zaupnost med
pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni.
materjo in otrokom, ki spi v rokah
Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo,
svoje matere.
kogar koli najdete.‹ Služabniki so odšli na potí in
Posredovanje življenja in vzgoja je
zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in
odsev stvariteljskega dela Očeta.
svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je
Družina je poklicana, da si med seboj
kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka,
deli dnevno molitev, branje Božje
ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila.
besede in obhajanje evharistije, da bi
Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem, ko
spodbudila rast ljubezni in se vedno
nimaš svatovskega oblačila?‹ Ta pa je molčal.
bolj preobražala v tempelj, v katerem
Tedaj je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu
prebiva Sveti Duh (AL29).
noge in roke in ga vrzíte ven v najglobljo temo.
Podoba družine iz Nazareta v svoji
Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Veliko je
vsakdanjosti, prežeti z napori in tudi
namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«
s preizkušnjami, vabi družine, da
tako kot modri z Vzhoda gledajo otroka in njegovo mater, se pred njim poklonijo in ga
počastijo; da svoje žalostne in navdušujoče družinske izzive – tako kot Marija –
pogumno in spokojno živijo ter Božja čudovita dela ohranijo v svojem srcu in o njih
premišljujejo. V zakladu Marijinega srca so tudi vsi dogodki vseh naših družin, ki jih
ona skrbno ohranja. Zato nam jih lahko pomaga razložiti, da bi v družinski zgodovini
prepoznali Božje oznanilo (AL30).

OZNANILA ZA TEDEN 15. 10. – 22. 10. 2017
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli v župnišču tudi izven uradnih ur, če
sem doma.
Češčenje Najsvetejšega: Molitev v četrtek po maši. Pridite, molimo!
Verouk je reden za vse skupine.
Veroučna in mladinska maša: V petek sodeluje 3. razred, ponedeljkova skupina.
Starši so naprošeni, da preberejo berilo.
Duhovni vikendi za mlade in veroučence višjih razredov: S kateheti smo se
odločili, da bomo izvedli duhovni vikend za višje razrede. Vsekakor nam lanska
izkušnja pravi, da so bila ta srečanja prijetna in v veliko povezanost veroučencev in
katehetov. Zato smo rezervirali naslednje datume:
6. in 7. razred: 17. – 20. november Otalež.
8. in 9. razred: 1. – 3. december Otalež.
Dijaki, študenti: 27. – 29. oktober Otalež.
Srednješolci, študentje: Vabljeni na duhovni vikend, ki ga pripravljamo v Otaležu od
27. – 29. okt. 2017. Prijave do sobote, 21. okt. Prijave sprejemava s. Ema in župnik.
Dar za cerkev: 40 EUR, 2 darovalca. Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Spodnje Žapuže in Breclji, sledi nove Žapuže.
Mešani zbor naše župnije bo v sredo, 18. oktobra ob 19.30, prepeval v cerkvi sv.
Jakoba v Ljubljani. Koncert bo v okviru Sakralnega abonmaja. Priporočen je
prostovoljni dar 5 EUR. Kdor želi, lepo povabljen, da se udeleži tega večera v Ljubljani.
Svetopisemska skupina: ponedeljek zvečer po maši v župnišču.
Odbor za župnijski misijon bo imel prvo srečanje v četrtek, 19. 10. ob 20.15 v
župnišču v Šturjah. Prosim, da si rezervirate čas oz. čim prej sporočite, če ne morete,
ker se moramo uskladiti člani obeh župnij.
Svetopisemska urica za majhne otroke pred predšolskim veroukom bo v petek ob
17.00 v Marijinem domu, lepo povabljeni.
Mladinsko srečanje za mlajšo skupino ta petek odpade.
Zakonska skupina: Začeli smo z novo zakonsko skupino mlajših parov. Če se nam
še kdo želi priključiti, imamo drugo srečanje v petek, 20. 10. ob 20h, v župnišču.
Piškotek za misijone: Tudi letos bomo z otroki pekli piškotke in sicer v soboto, 21.
okt. ob 09h v župnišču. Lepo povabimo otroke k tej misijonski akciji. Prosimo tudi
mame, če so pripravljene pomagati, in doma speči piškotke in jih 21. 10. prinesete v
župnišče, ker nam sicer vedno zmanjkajo. Otroci jih bodo ponudili vernikom na
misijonsko nedeljo, 22. oktobra. Priporočen prostovoljni dar je 2 EUR. Izkupiček gre
za misijone, kot vsako leto.
Odbor animatorji: Srečanje bo v župnišču v soboto ob 19.45.
Koncert Luka Debevca bo v sredo v vrhpoljski cerkvi ob 19.30.

Oktober – mesec rožnega venca: Rožni venec je v obliki vrvice, kar nakazuje, da
ta molitev povezuje. Naj v tem mesecu povezuje naše družine ob večerih, župnijo pa
pred vsako sveto mašo. V tem tednu molimo za stanovitnost v veri, zlasti za vero v
naših družinah.
Danes, 15. 10., bo v Logu Terčeljev shod. Molitev ob 15.30, maša ob 16h, po
maši bo g. Ivan na kratko predstavil svojo novo knjigo o Filipu Terčelju.

NAPOVEDNIK
Romanje v Koprsko stolnico: sobota, 21. oktober
Naša škofija letos slavi 40-obletnico ustanovitve. V sedanjem obsegu jo je 17.
oktobra 1977 ustanovil bl. papež Pavel VI. Zahvalno romanje ob tem jubileju
bo v soboto, 21. oktobra v koprsko stolnico. Slovesnost, ki bo ob 10.30, bo v
navzočnosti slovenskih škofov in škofov iz sosednjih dežel vodil apostolski
nuncij v Sloveniji nadškof Juliusz Janusz. Slovesni maši bo sledilo bratsko
druženje na trgu pred stolnico.
V naši dekaniji organiziramo romanje z enim ali več avtobusov. Prijavite se do
nedelje 15. oktobra 2017 župniku ali v zakristiji. Iz Ajdovščine bo avtobus
odpeljal približno ob 7.50. Povratek je predviden približno ob 15. uri. Strošek
prevoza boste poravnali na avtobusu. Ob polnem avtobusu bo cena 8 €.
Zakonski jubilanti: Vsi, ki letos obhajate okrogle obletnice poroke: 60, 55,
50, 40, 30, 25, 20, 10 in 1 leto, lepo povabljeni k zahvalni maši v nedeljo, 5.
novembra ob 10h. Letos vabimo tudi pare, ki ste sklenili sveti zakon v letu
2017, da se Bogu zahvalimo z vami in za vas. Vabimo tudi tiste jubilante, ki
niso sklenili cerkvenega zakona v naši župniji in zanje nimamo podatkov, pa
ste prav tako iskreno vabljeni na praznovanje, ker živite v naši župniji.
Predavanje za tiste, ki so doživeli zakonsko razvezo bo v Gimnaziji v Vipavi
7.11.2017 (Gena Pupis - Otroci v luči ločitve), 12.12. 2017(p. Tomaž Mikuš Osvobajanje od zamer) in 9. 01.2018 (p. Vili Lovše - Kako sprejeti križ ločitve), ob 20h.

Oratorijski dan bo v soboto 11. nov. od 09h do 15.30 pred Marijinim
domom. Vabimo vse otroke. Prijave pošljite na oratorij.sturje@gmail.com.
Prijava pomeni, da na omenjeni mail napišete ime in priimek otroka ter
telefonsko številko staršev, kamor vas v času programa v nujnih primerih
lahko pokličemo.
Počitniške delavnice na Škofijski gimnaziji v Vipavi: Za učence 7., 8., in 9. razreda
pripravljajo na Škofijski gimnaziji počitniške delavnice, ko se lahko znanja in učenja
lotijo na sproščen način. Delavnice bodo v ponedeljek, 30. oktobra 2017 od 9. do 13.
ure. Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna, prispevek za malico je prostovoljen.
Prijava je mogoča na spletni strani gimnazije.

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

