RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 17. 09. – 24. 09. 2017
24. NAV.
NED.
17. SEPT. 2017

Pon., 18. 9.
Jožef
Kupertinski

Torek, 19. 9.
Januarij, šk

Sreda, 20. 9.

08.00
10.00
19.00

++ Stegovec in Kodrič, Grivška pot 37
Za žive in rajne župljane
+ Kazimir Furlan, Lavričeva 33

07.00
10.00
19.00
07.00
19.00
19.00

++ Semič in Leopold Kovšca, Goriška 9
+ Ivan Ličen – V domu starejših
+ Dušan Čermelj, Vipavska 8
++ Vidmar, IV. Prekomorska 40
V zahvalo, Žapuže 36
8. dan + Jožef Krtelj, Dolga Poljana 2/d
++ Božič, Grivče 10
++ Ipavec, Lavričeva 35
+ Lojze Batič, Grivška pot 25/a
+ Franc Raspor, I. Kosovela 17
+Ida (90 let) in Darko Lokar, Žap. 44 –na Fužinah
+ Veno Brecelj, Žapuže 112
Po namenu darovalca, Slejkoti 5
++ starši Bratina, Kidričeva 7
Za žive in pokojne Samec, V. Pilona 31
Za žive in rajne župljane – na Sveti Gori
V zahvalo in priprošnjo, Kožmani 1

Korejski mučenci

Četrtek, 21. 9.
Matej, ev
Petek, 22. 9.

Sobota, 23. 9.
p. Pij
25. NAV. NED.
Slomškova
24. SEPT. 2017

07.00
19.00
07.00
17.30
19.00
07.00
19.00
08.00
10.00
19.00

Center NOVO UPANJE vabi na delavnico: RAZVIJANJE NOTRANJE MOČI
Ko se nam zgodi, da se vedno znova znajdemo v odnosih, ki so za nas boleči … ko
nas drugi zavrnejo ali prizadenejo … ko si želimo, da bi nas razumeli, pa nas preslišijo
ali si naše besede razlagajo po svoje … ko se trudimo za druge, pa se počutimo, kot
da gre naša energija v prazno … ko imamo občutek, da ne živimo življenja, ki si ga
želimo … ko smo v poklicnem in osebnem življenju preobremenjeni, utrujeni, se
doživljamo kot nesposobni in dvomimo vase, se soočamo s težkimi občutki. Borimo
se s strahom, razočaranjem, obupom, nemočjo, tudi besom in žalostjo … ter
zapadamo v začarane vzorce razmišljanja in vedenja.
Ena od možnosti ukrepanja je udeležba na delavnici Razvijanje notranje moči, kjer
je v kotizacijo vključena knjiga Kako najti moč za samopomoč? avtorice dr. Sabine
Jurič Šenk.
Kje: Rizzatova vila, Goriška cesta 17, Ajdovščina
Kdaj: 6. okt 2017 (16.30-20.00) in 7. okt. 2017 (09.00-13.30)
Kotizacija: 85 EUR, nakazilo na TRR: SI56 6100 0001 0628 540, Delavska
hranilnica ali gotovinsko plačilo ob prihodu.
Obvezne prijave do 01. okt. na: info@novoupanje.si ali sabina.juric.senk@utrink.si
Za več informacij pokličite: 030/23 51 17 (Jerneja) ali 041/ 34 14 14 (Sabina)
Delavnico bosta vodili: Jerneja Dimec Bratina, zakonska in družinska terapevtka,
in dr. Sabina Jurič Šenk, psihologinja.

24. NAV. NED.

17. 09. 2017 – 24. 09. 2017; št. 35/17
'Radost ljubezni' - V LUČI BESEDE
Odpuščanje nima meje (Mt 18,21-35)
Sveto pismo pogosto govori o družinah, v
Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel:
njem je polno ljubezenskih zgodb in
»Gospod, kólikokrat naj odpustim svojemu bratu, če
družinskih kriz, od prve strani z družino
greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je
Adama in Eve pa vse do zadnje strani s
dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do
svatbo neveste in Jagnjeta (Raz 21,2-9).
sedemdesetkrat sedemkrat. Zato je nebeško
kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun
Hiša, zgrajena na skali ali na pesku, ki ju
s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu
opiše Jezus, predstavlja mnoge družinske
privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč
situacije, kot se svobodno odločajo
talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov
družinski člani (AL8).
gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo,
Prestopímo torej prag te vedre hiše, v kateri
otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg.
Služabnik je tedaj padel predenj in ga prôsil: ›Potŕpi
sedi družina za praznično mizo. V središču
z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar se je tega
srečamo par, očeta in mater, z njuno
služabnika usmilil, opróstil ga je in mu dolg odpústil.
zgodbo ljubezni. Par, ki ljubi in posreduje
Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih
življenje, je resnična in živa podoba, ki kaže
soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto denarijev.
na Boga Stvarnika in Zveličarja. Zato
Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹
postaja rodovitna ljubezen simbol notranje
Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potrpi z menoj in ti
povrnem.‹ Óni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel
Božje resničnosti. Sposobnost človeškega
v ječo, dokler mu ne bi povŕnil dolga. Ko so njegovi
para, da posreduje življenje, je pot, po
tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo
kateri se razvija zgodovina zveličanja. V tej
razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno
luči postane rodoviten odnos para podoba,
povedat, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar
skozi katero odkrijemo skrivnost Svete
poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves
Trojice, ki v Bogu zre Očeta, Sina in Duha
dolg sem ti odpústil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi
ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor
ljubezni. Troedini Bog je občestvo ljubezni
sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je
in družina je njegov živi odsev (AL11).
razjézil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi
Jezus pa nas glede zakona napoti na
povŕnil vsega dolga.
svetopisemski odlomek (1 Mz 2,18-20), ki
Tako bo tudi moj nebeški Oče stóril z vami, če vsak
opisuje nemir moškega, ko išče »pomočnico, njemu primerno«, sposobno
premagati to samoto, ki ga vznemirja in ki je ne odpravi niti bližina živali niti vsega
drugega ustvarjenega. Pogreša neposreden odnos iz oči v oči, tudi v tihem
dialogu, kajti v ljubezni so trenutki molka zgovornejši od besed. Želi srečanje z
obličjem, s »ti«-jem, ki odseva Božjo ljubezen in ki daje »najlepše premoženje,
saj je našel ustrezno pomočnico in oporni steber« (Sir 36,24). Iz tega srečanja,
ki ozdravlja samoto, izhajata posredovanje življenja in družina (AL13).

OZNANILA ZA TEDEN 17. 09. – 24. 09. 2017
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.30 in četrtek 09.00 –11.00. Dobrodošli v
župnišču tudi izven uradnih ur, če sem doma. Ne bojte se župnišča! Mnogi
ne uspete pravilno pritisniti na zvonec. Malo močneje je treba pritisniti na
tipko, kjer piše ŽUPNIŠČE ŠTURJE.
Predšolski verouk je v dogovoru s starši prestavljen na četrtek ob 17h.
Tretji razred, četrtkova skupina, bo v Marijinem domu ob 17h.
Dar za cerkev: 240 EUR, 3 darovalci.
Čiščenje in krašenje cerkve: Na Livadi, Na Trati, sledi Ul. M. Klemenčiča in
Bevkova ulica.
Češčenje Najsvetejšega: V četrtek po maši. Pridite, molimo!
Otroški pevski zbor ima pevsko vaje ob petkih ob 17.30 v Marijinem domu.
Župnijski mešani pevski zbor ima vaje ob petkih zvečer. Dobrodošli tudi
novi pevci!
Predstavitev knjige o Filipu Terčelju bo v Marijinem domu v ponedeljek,
18. sept. po večerni maši. Knjigo bo predstavil g. Ivan Albreht, avtor knjige.
Ta večer bo mogoče knjigo kupiti tudi v Marijinem domu. Lepo vabljeni na
predstavitev.
Terčeljev odbor: Člani vabljeni na srečanje v torek ob 17.30 v župnišče.
Župnijska Karitas: Srečanje bo v sredo zvečer po maši (19.30) v župnišču.
Veroučna in mladinska maša: V petek. Sodeluje 6. razred, povabljeni pa
otroci in starši vseh razredov. Potrudimo se, da bo ta veroučna – mladinska
maša zares lepo obiskana in mladostna.
Starejša mladinska skupina: Petek po maši v Marijinem domu.
Mlajša mladinska skupina: Mladi iz 1. letnika srednjih šol vabljeni na
srečanje v petek ob 19.45 v župnišče.
Strežniki, strežnice: Srečanje in vaja bo v soboto, 23. 9. ob 18h, v cerkvi.
Lepo vabljeni prav vsi. Tako se bomo lažje dogovorili za sodelovanje.
Zahvalno romanje na Sveto Goro:
Župniji Ajdovščina in Šturje vsako leto četrto
nedeljo v septembru skupaj romamo na Sveto
Goro. Letošnje romanje bo 24. septembra. Na
Sveti gori bo ob 10. uri sveta maša. Prijavite se
lahko tudi za romanje z avtobusom, ki bo
odpeljal ob 8.30. izpred župnišča. Prijavite se
do danes, 17. septembra. Cena prevoza bo med

8 in 10 €, glede na število romarjev. Poravnate na avtobusu. Vsako leto se
zbere skupina romarjev ob 8.00 na Prevalu, ki ob molitvi križevega pota od tu
poroma peš do Svete Gore. Kdor more, naj se pridruži. Po sveti maši pa
vabljeni, da se ustavimo na kratkem prijateljskem druženju na prostoru za
cerkvijo. Zato pa prinesite nekaj za pod zob, kar bomo dali skupaj.
Pomembno je druženje. Maša v Šturjah ob 10h odpade.
Zahvalno romanje nas spominja na čas druge svetovne vojne, ko je Ajdovščina
doživela bombni napad nemške vojske. Bilo je v dneh, ko je bila Svetogorska Marijina
podoba begunka v Ajdovščini. Ljudje so se zavedali Marijinega varstva in bili
hvaležni. Ostanimo tudi mi hvaležni Materi Božji za nekdanje in sedanje varstvo.

NAPOVEDNIK
*Liturgični bralci: Ponedeljek, 25. 9., po večerni maši v župnišču.
*Pogled v Katekizem Katoliške Cerkve: Vse odrasle
vabim na prvo srečanje ob Katekizmu. Pa recimo temu
nauk za odrasle. Srečamo se v torek, 26. 9., po večerni
maši v župnišču. Veliko stvari, ki jih lahko skupaj
odkrivamo ob tej zanimivi knjigi, ki je debela kot Sveto
pismo. Srečanja bodo dvakrat mesečno.
*Večerna zarja: Vabilo vsem upokojencem, da se
srečamo na prvem srečanju, ki bo v sredo, 27. 9., po
večerni maši v župnišču. Srečanja bodo dvakrat mesečno.
*Molitveno romanje v Medjugorje bo z duhovno obnovo na poti za našo
župnijo od 12. – 14. oktobra 2017. Avtobus je poln. Nekaj pa na čakalni vrsti,
če bo kdo odpovedal. Cena 110 EUR, poravnamo kar na avtobusu. O odhodu
boste pravočasno obveščeni, računajte pa, da pojdemo v četrtek, 12. okt.
okrog 6h zjutraj.

VABILO
Vabilo v zakonsko skupino: Mlade zakonce vabimo v novo zakonsko
skupino. Prvo srečanje bo 28. septembra ob 20.15 v župnišču. Kandidati se
pred tem prijavite, lahko po e-pošti: zoran.zornik@rkc.si
ODGOVORNO STARŠEVSTVO IN NAČRTOVANJE DRUŽINE
V okviru letošnjega Tedna za življenje bo v Marijinem domu v Šturjah v soboto, 7.
10. ob 19.30, srečanje za zakonce in mlade o vprašanjih odgovornega starševstva
in načrtovanja družine. Srečanje bodo oblikovali zakonca Mojca in Marko Mejak in s.
Mirjam Cvelbar, ginekologinja. Zakonca Mejak bosta spregovorila o osebnih
izkušnjah na zakonski poti, s. Mirjam Cvelbar pa o medicinskih vidikih, o
poučevanju BOM in o Radosti ljubezni. Lepo vabljeni!

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

