RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU 18. 03. 2018 – 25. 03. 2018
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++ starši Repič in Krašna, Žapuže 21/A
Za žive in rajne župljane
Križev pot v župnijski cerkvi
+ Sergi Plešnar, soseda, Polževa 25

08.00
10.00
18.30
18.30

07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
18.30

++ stari starši in sorodniki Ergaver
DSO: V priprošnjo SD
+ Jožef Lemut, Kožmani 3
++ starši Kranjc, Štrancarjeva 9
8. dan + Anton Ličen, Lavričeva 72
30. dan + Nada Marc, Levstikova 2
30. dan + Alojzija Vidmar, IV. Prekomorska 40
++ Semič, Bevkova 4
V dober namen, Grivče 10
++ Krapež, Idrijska 5/A
V zahvalo, Kidričeva 29
+ Ciril Kranjc, Lavričeva 53
++ starši in bratje Bajc, Žapuže 33/A

08.00
10.00
14.00
18.00

Za družino, Slejkoti 5
Za žive in rajne župljane
Križev pot v župnijski cerkvi
++ brata Krapež, Bevkova 1

18.30

Sprejemam samo maše, ki jih lahko oddam drugim duhovnikom.
Oddane maše: + Jožefa Brecelj, Cebejeva 34/A;
V zahvalo, Cankarjev trg 11
Razpored vodenja križevega pota:
(pridite v zakristijo 15 minut pred začetkom)

NEDELJA
PETEK
NEDELJA
V. PETEK

18.03.
23.03.
25.03.
30.03.

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.

Dekanijsko srečanje katehetov bo danes popoldne
po križevem potu v župnišču v Šturjah.
Lepo povabljeni vsi kateheti, kakor ste bili obveščeni.

5. POSTNA
NEDELJA
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Radost ljubezni - ljubezen vse veruje in vse upa
Zaupanje ne sumniči, ali drugi laže ali
Če seme umre, obrodi obilen sad
vara. Prav to zaupanje omogoča odnos
(Jn12,20-33)
v svobodi. Drugega ni treba nadzorovati,
Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na
ga zasledovati, da bi mu preprečili izhod
praznik prišli počastit Boga, tudi nekaj
Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz
iz našega objema. Ljubezen zaupa,
Betsájde v Galileji, in ga prosili:
pušča svobodo, se odpoveduje nadzoru,
»Gospod, radi bi videli Jezusa.« Filip je
posedovanju, obvladovanju. Ta svoboda
šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip
pušča samostojnost, odprtost za svet in
pa sta stopila k Jezusu in mu to
nove izkušnje, dopušča, da se odnos
povedala. Jezus jima je odgovóril:
bogati in se ne spremeni v endogamijo
»Prišla je ura, da se Sin človekov
(zaprto skupnost) brez obzorij. Ko se
poveliča. Resnično, resnično, povem
vam: Če pšenično zrno ne pade v
zakonca spet srečata, doživita veselje,
zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa
ko drug z drugim delita to, kar sta prejela
umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi
in se naučila zunaj družinskega kroga.
svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa
Ljubezen pozna iskrenost in prosojnost;
sovraži svoje življenje na tem svetu, ga
kajti ko kdo ve, da mu drugi zaupajo in
bo ohranil za večno življenje. Če kdo
cenijo temeljno dôbrost njegovega
hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in
kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.
bistva, tedaj se pokaže tak, kakršen je –
Če kdo meni služi, ga bo počástil Oče.
brez prikrivanja. Kogar sumničijo,
neusmiljeno sodijo in ga ne ljubijo
brezpogojno, bo varoval svoje skrivnosti, skrival svoje padce in šibkosti ter se pretvarjal,
da je to, kar ni. Nasprotno pa družina, kjer vlada temeljno in srčno zaupanje ter kjer se
kljub vsemu zvestoba vedno znova obnavlja, omogoča, da se pokaže prava identiteta
njenih članov; prevara, hinavščina in laž samodejno izgine. Ljubezen ne obupa pred
prihodnostjo. Gre za pričakovanje, da se drugi lahko spremeni. Upa v zorenje, razcvet
lepote, da bodo nekega dne vzklili najbolj skriti potenciali. To ne pomeni, da se bo vse
v tem življenju spremenilo. Gre za to, da sprejmemo, kako se nekatere stvari ne zgodijo,
kot bi želeli, temveč da Bog po krivih črtah drugega človeka piše naravnost in potegne
nekaj dobrega iz pomanjkljivosti, ki mu jih ne uspe premagati na tej zemlji. Upanje se
pokaže v svojem polnem pomenu, ker vključuje gotovost v življenje onstran smrti. Ta
človek je z vsemi svojimi šibkostmi poklican k polnosti nebes. Tam se bo po
Kristusovem vstajenju popolnoma preobrazil in njegovih šibkosti, temnih plati ter
bolezni ne bo več. Tam bo sijalo resnično bistvo tega človeka z vso njegovo
sposobnostjo za dobro in lépo. Tako sredi zemeljskih nadlog gledamo tega človeka z
nadnaravnim pogledom – v luči upanja – in pričakujemo to polnost tega človeka v
nebeškem kraljestvu, čeprav je zdaj nevidna.

OZNANILA ZA TEDEN 18. 03. 2018 – 25. 03. 2018
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli vedno,
ko sem doma.
V tem tednu dva praznika: V ponedeljek se bomo spomnili sv. Jožefa,
Jezusovega rednika in glavarja Svete družine, v soboto pa bomo obhajali
praznik Gospodovega oznanjenja Mariji (praznik se prenese na 24.3., ker
je 25.3. Cvetna nedelja). Otroci pa bodo staršem zapeli v petek po maši.
Strežniki: Priprava na sveto tridnevje bo v soboto ob 09h v cerkvi. Prosim, da
se vaje obvezno udeležite. Obenem tudi dogovor za raznos velikonočnega
ognja.
Velikonočno spovedovanje v Šturjah:
Četrtek, 22.3. od 16.00 do 18.30 g. Primož
Petek, 23.3. od 15.00 do 18.00 g. Rafko
Sobota, 24.3. od 15.00 do 17.30 g. Bogomir
Ponedeljek, 26.3. od 08h do 11h g. Tomaž;
Ponedeljek, 26.3. od 15h do 18h g. Sašo in pater iz Križa
Torek, 27.3. od 7.30 do 10h g. Franc
Torek, 27.3. od 17h naprej Zoran, g. Ivan od 18h naprej
Sreda, 28.3. od 17h do 18.20 Zoran
V Križu: Petek, 23.3. od 08h do 19h
V Logu: Sreda, 28.3. od 09h do 12h in od 15h do 19h
Spoved za mlade: V petek, 23.3. po večerni maši med mladinskim srečanjem.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, molimo! Najsvetejše bo v
postnem času izpostavljeno tudi pred večerno mašo, kadar bo le mogoče.
Verouk je reden za vse skupine, priložnost za sveto spoved v času verouka.
Mladinska in veroučna maša v petek: Mašo oblikuje 3. r., poned. skupina.
Dar za župnijo: 240 EUR, 4 darovalci, Bog povrni!
Čiščenje cerkve: Starši 7. r. v soboto ob 09h; sledijo starši 8. razreda, ki
počistijo cerkev in okrasijo Božji grob v sredo, 28.3., po večerni maši. Na veliko
soboto cerkev popoldan okrasijo in počistijo vaščani iz Grivč.
Velikonočne voščilnice: Po nedeljskih mašah v postu lahko v Marijinem
domu nabavite velikonočne voščilnice, izkupiček je namenjen za misijone.
Hvala s. Milki in sodelavkam za pripravo voščilnic.
Liturgični bralci: Ponedeljek ob 19.15 v župnišču (oz. po maši), predvsem
priprava na sodelovanje v velikem tednu.
Skupina ob Katekizmu: Torek ob 19.00 v župnišču.
Župnijski gospodarski svet: Seja bo v sredo ob 19h v župnišču.
Svetopisemska urica za najmlajše v petek ob 17h v Marijinem domu.
Zborovodje in organiste vabim na srečanje pred prazniki v soboto, 24. 3. po
večerni maši, v župnišču.
Postni večeri: V dvorani srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini:
Četrtek, 22. marca ob 20h: dokumentarni film o nadškofu Antonu Vovku: GOREČI
ŠKOF. Projekciji filma bo sledil pogovor z režiserjem Davidom Sipošem.

Nabirka hrane in denarnih darov: V petem postnem tednu bomo pred vsako
večerno mašo lahko izročili svoj postni dar (hrano ali denar) sodelavcem
Karitas v Marijinem domu ali pa v skrinjo, ki bo pod križem v cerkvi. Vsak lahko
kaj malega izroči za tiste, ki so šibkejši od nas. Bog vam povrni z večnimi
darovi.
Radio Ognjišče: Radijski misijon 2018 - Pošlji Svetega Duha na nas
Začetek v nedeljo, 18. marca, ob 11. uri s sveto mašo, ki jo bo v cerkvi na
Žalah daroval Alek Zwitter.
Vsak dan osrednji nagovor ob 17. uri in večerni pogovor z gosti ob 20. uri.
Od ponedeljka do petka bodo ob 8. uri zjutraj Svetovalnica na temo dneva.
Vsak misijonski dan ob 10.15 "Drugi pogled".
V petek, 23. 3., bo spovedni dan (zato v Križu celodnevno spovedovanje)
V soboto, 24. marca, ob 9. uri bo zahvalna sveta maša, ki jo bo daroval p.
Marjan Čuden v cerkvi na Tromostovju.
Oljke lahko vzamete v Marijinem domu. Vaš dar za oljke je namenjen
cerkvam v Istri, ki nam oljke tudi priskrbijo.
Naslednjo nedeljo je cvetna nedelja. Ob 8h se zberemo pred Terčeljevim
spomenikom, blagoslov oljk in nato procesija v cerkev.
Za glavno mašo pa: V okviru priprave na skupni misijon z župnijo Ajdovščina,
bomo imeli skupen blagoslov zelenja, ki bo ob 9.45 v gradu. Verniki iz obeh
župnij se zberemo k blagoslovu in nato gremo vsak v svojo cerkev k sveti
maši. V primeru dežja obakrat blagoslov v cerkvi (ob 8h in ob 10h).
V letošnjem Tednu družine od 19. - 25. 3. odkrivamo, zakaj je zakon zakrament.
Zakonci ste povabljeni, da zadaj vzamete zgibanko, ki jo je pripravil Odbor za družino.

Danes je papeška nedelja: V sredo je minilo pet let od izvolitve papeža
Frančiška. Bila je sreda, 13. marec 2013, nekaj minut po 19. uri, ko je iz
dimnika Sikstinske kapele prišel dim bele barve. 115 kardinalov je po petih
krogih glasovanja in en dan po začetku konklava izvolilo 265. Petrovega
naslednika: argentinskega kardinala Jorgeja Maria Bergoglia, ki si je izbral ime
Frančišek. Množico, ki je do zadnjega kotička napolnila Trg sv. Petra, je
nagovoril z besedami: »Bratje in sestre, dober večer.« Nato pa presenetil z
molitvijo za Benedikta XVI. in še toliko bolj s prošnjo za molitev zanj.
NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV

Naslednji teden bo Veliki teden. V četrtek bo v Kopru Krizmena maša ob
09.30. Pri tej maši duhovniki ob škofu obnovimo duhovniške obljube, g. škof
pa posveti sveta olja: krstno, krizmo in bolniško olje. Ker ste nekateri želeli,
bomo organizirali avtobus, v kolikor bo dovolj prijav, ki jih sprejemam do
četrtka, 22.3. Vrnemo se okrog 13h.
Krstna nedelja bo 8. aprila, prijavite otroke za krst.

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

