RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU 18. 02. 2018 – 25. 02. 2018
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2. postna
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25. 02. 2018

++ starši Terčelj in sestra, Grivče 5
Za žive in rajne župljane
Križev pot v župnijski cerkvi
Za vse pokojne, Slejkoti 5
++ Bolčina, Žapuže 20
DSO: + Karantina Vladimira Nelo
Za zdravje, Cebejeva 3/A
+ Danilo Marc, Levstikova 3
Drugje: Za duhovne poklice, Cebejeva 46
30. dan + Izidora Mihelj, Tovarniška 18
Drugje: Za zahvalo
Po namenu, Grivška pot 27
+ Anica Velikonja, Vojkova 7
++ Kočevar, Cebejeva 14
8. dan + Milan Kobal, Ul. Bazoviške brigade 1
++ Brecelj, Idrijska 19
V zahvalo in priprošnjo ob zlati poroki, Ceb. 47
V zahvalo MB, Kidričeva 50
V zahvalo za prejete dobrote
Za žive in rajne župljane in novokrščence
Križev pot na Gradišče v župniji Ajdovščina
Za žive in pokojne, Žapuže 6/A

Razpored vodenja križevega pota: (pridite v zakristijo 15 minut pred začetkom)
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VEROUČENCI 7.,8. IN 9. R. (18.30)
ŽPS IN ŽGS (14.00)
KATEHETI (18.30)
KRIŽEV POT NA GRADIŠČE (14.00)
STARŠI 4., 5. IN 6. RAZREDA (18.30)
ZAKONSKA SKUPINA (14.00)
STARŠI 1., 2. IN 3. RAZ. (18.30)
KRIŽEV POT NA FUŽINE (14.00)
MLADI IN ANIMATORJI (18.30)
MEŠANI PEVSKI ZBOR (14.00)
SKVO (18.30)
SVETOPISEMSKA SKUPINA (14.00)
LITURGIČNI BRALCI (15.00)

Iskreno vabilo k udeležbi pri križevem potu v postu in k delavniškim mašam. Naredimo
nekaj več v postnem času in darujmo to za našo župnijo v letu priprave na misijon.

1. POSTNA
NEDELJA

18. 02. 2018 – 25. 02. 2018; št. 7/18

Radost ljubezni - LJUBEZEN V ZAKONU: LJUBEZNIVOST
Ljubiti pomeni tudi biti ljubezniv, in
JEZUSA SATAN SKUŠA
tu dobi beseda iz Pavlove hvalnice
IN ANGELI MU STREŽEJO
ljubezni svoj smisel. Poudarja, da
Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v
ljubezen ne ravna surovo, se ne
puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in
obnaša nevljudno in v odnosih ni
satan ga je skušal. Bil je med zvermi in
osorna. Njeni načini, njene besede,
angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza
njene kretnje so prijetne, ne trde in
zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo.
toge. Drugim noče povzročati
Oznanjal je Božji evangelij in govóril:
trpljenja. Vsakdo naj razvija svoje
»Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo
mišljenje in čutenje, se uči poslušati,
se je približalo. Spreobrnite se in vérujte
govoriti in v določenih trenutkih
(Mr 1,12-15)
evangeliju!«
molčati. Biti ljubezniv ni slog, ki ga
kristjan lahko izbere ali zavrne. To,
da je vsak človek dolžan biti prijazen do tistih, ki ga obkrožajo, je nujni sestavni del
ljubezni. Dan za dnem vstopati v življenje drugega, čeprav je del našega življenja,
zahteva taktnost nevsiljive drže, ki obnavlja zaupanje in spoštovanje. Kolikor
srčnejša in globlja je ljubezen, toliko več spoštovanja svobode in sposobnosti za
čakanje zahteva, da drugi odpre vrata svojega srca.
Da bi se pripravili na resnično srečanje z drugim, moramo nanj gledati z
ljubeznivim pogledom. To ni mogoče, če vlada pesimizem, ki izpostavlja tuje
šibkosti in napake, morda zato, da bi kompenzirali lastne komplekse. Ljubezniv
pogled omogoči, da ne gledamo toliko na slabosti drugega in ga tako, čeprav smo
drugačni od njega, lahko prenašamo in se z njim zedinimo pri skupnem načrtu.
Prijazna ljubezen ustvarja povezave, neguje vezi, plete nove mreže
vključevanja in gradi trdno družbeno celoto. Brez občutka pripadnosti ni
mogoča podaritev drugemu; vsak začne iskati samo svojo korist in sobivanje
postane nemogoče. Asocialen človek misli, da so drugi tu za to, da zadovoljijo
njegove potrebe, in ko to naredijo, samo izpolnijo svojo dolžnost. Tedaj ni prostora
za prijaznost ljubezni in njeno govorico. Kdor ljubi, je sposoben reči
opogumljajoče besede, ki vračajo moč, krepijo, tolažijo in spodbujajo.
Poglejmo nekaj besed, ki jih je Jezus rekel ljudem: »Bodi pogumen, otrok!« (Mt
9,2). »Velika je tvoja vera!« (Mt 15,28). »Rečem ti, vstani! (Mr 5,41). »Pojdi v miru!«
(Lk 7,50). »Ne bojte se!« (Mt 14,27). To niso besede, ki ponižujejo, žalostijo,
razburjajo, zaničujejo. V družini se je treba naučiti te prijazne Jezusove
govorice (AL100).

OZNANILA ZA TEDEN 18. 02. 2018 – 25. 02. 2018
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, molimo! Najsvetejše bo
v postnem času izpostavljeno tudi pred večerno mašo, kadar bo le
mogoče.
Verouk odpade zaradi zimskih počitnic.
Mladinska in veroučna maša v petek odpade.
Dar za župnijo: 900 EUR, 5 darovalcev, 16 EUR za oznanila, Bog povrni!
Čiščenje in krašenje cerkve: Starši 3. razreda (ob 08.30, ker bo ob 10h sveta
maša v cerkvi), sledijo starši 4. razreda.
Nabirka za ogrevanje cerkve: Danes, iskrena hvala za vaše darove.
Avtobus za prvomajsko romanje je poln, prost je le še en sedež. Če se še
kdo vpiše, bo v čakalni vrsti, ker se vedno zgodi, da kdo ne more na pot. Do
sredine marca poravnajte akontacijo v višini 100 EUR in kdor želi, naj plača
tudi riziko odpovedi v primeru bolezni. Drugi del boste poravnali do 15. aprila,
takrat bomo urejali tudi zdravstveno zavarovanje.
Srečanje katehetov, ki je bilo napovedano za petek, je preloženo na sredo,
7. 3. 2018.
Križev pot na drugo postno nedeljo na Gradišču: Začetek ob 14.00 pri
kapelici na Gradišču (zadnja hiša na Gradišču). Križev pot je v naravi, traja
približno 90 minut.
Krstno slavje bo naslednjo nedeljo ob 10h. Priprava na krstno sveto mašo
bo v soboto ob 11h za družini, ki bosta krstili.
POMOČ HUMANITARNI AKCIJI:
Pišem Vam v imenu humanitarno - medicinske odprave Kenya 2018.
Po izobrazbi sem diplomirani zdravstvenik, in skupaj s tremi študentkami medicine
oziroma mladimi zdravnicami se prek Sekcije za tropsko in potovalno medicino
odpravljam oktobra 2018 v vas Majiwa, v Kenijo. Kaj bomo tam počeli? Predvsem bomo
nudili zdravstveno oziroma medicinsko pomoč tamkajšnjemu prebivalstvu, ki dostopa do
redne in kvalitetne zdravstvene oskrbe preprosto nimajo.
Ker pa ima takšna odprava večje finančne in organizacijske zahteve, kot si jih lahko
študentje lahko privoščimo, se na Vas obračamo s prošnjo za pomoč.
Sredstva za odpravo pridobivamo predvsem preko donacij, ter prostovoljnimi prispevki
na stojnicah, kjer predstavljamo našo odpravo, ter za prispevek 10€ damo v zameno
majico, ali drugo malenkost.
Pridobljeno imamo priporočilo dekana Medicinske fakultete, ter Ministrstva za zdravje, ki
med drugim potrjujeta namen naše odprave, ter da so vsa pridobljena sredstva
namenjena izključno pomoči sočloveku.
Žiga Tomšič iz Renč
Pred našo cerkvijo bodo zbirali sredstva DANES, 18. 02. 2018, po večerni maši.

Postna predavanja v Križu: 23. februar ob 19h (samostanska kapela v
Vipavskem križu): Čakre in Jezus, predaval bo Boštjan Harij.
Opis vsebine: Kaj so čakre? Kako jih razumemo in kako gledajo nanje na
Vzhodu in Zahodu? Je kakšna razlika med tem? So čakre energetske točke
v telesu, skozi katere teče/-jo energija/-e, ki naj bi človeku prinašala/-e
notranje ravnovesje, boljše počutje, mir in zdravje ali kaj drugega? Od kod
izvirajo in kakšen je njihov namen? Katera antropologija (pogled na človeka)
stoji za njimi? Kako gleda nanje Jezus, krščanstvo? O vsem tem in še več
bomo spregovorili na predavanju.
Post pri nas doma: Postavimo križ na vidno mesto v
svojem domu, da nas bo spominjal na resnost postnega
časa. Obenem naj nas križ zbira k vsakodnevni molitvi, ki
jo oblikujemo kakorkoli. Morda tole komu v pomoč:
Nedelja: Vzamemo Sveto pismo in preberemo današnji
evangelij: Mr 1,12-15. Kaj naj bo moje spreobrnjenje v tem
postu? Greh, ki me najbolj ločuje od Boga ali bližnjega
obžalujem in molim Kesanje: Moj Bog, žal mi je…
V tem tednu molimo prvo desetko žalostnega dela: Ki je za nas krvavi pot potil.
Ponedeljek: Molimo za našo domovino in njene voditelje.
Torek: Molimo za duhovno prenovo naše župnije v tem misijonskem letu.
Sreda: Molimo za generacijo staršev, da bi odgovorno skrbela za prenos vere
na mladi rod.
Četrtek: Prosimo za nove duhovne poklice in za zvestobo že poklicanih.
Petek: Molimo v spravo za naše grehe in za spreobrnjenje grešnikov.
Sobota: Molimo, da bomo kristjani odkrili pomen nedelje in zvestobo nedeljski
maši.
Molitev zaključimo z vzklikom: Molimo te, Kristus in te hvalimo, ker si s
svojim križem svet odrešil.

Oddane maše: V čast SD za milost vere; V čast MB za zdravje, Cebejeva
5; V čast SD, Cebejeva 5; Gregorijanske maše (30 svetih maš) za pok. Matija
Ukmarja, I. Kosovela 7; ++ starši, Vojkova ul.; Za zdravje, Vojkova ul.; + Matija
Ukmar, I. Kosovela 7.
NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV

Strežniki: Dekanijsko srečanje strežnikov bo v Vipavi v soboto, 17.3.
Vsi strežniki in strežnice, ki se udeležijo tega srečanja, bomo imeli
obvezno pripravo v soboto, 3. marca ob 16h v župnišču. Lepo prosim
za udeležbo.
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

