NAPOVEDNIK SKUPIN
Svetopisemska skupina: Prvo srečanje bo v
ponedeljek, 3. oktobra po večerni maši v Marijinem
domu. Vabimo člane, ki ste skupino že obiskovali,
kakor tudi nove člane. Vabimo tudi starše naših
veroučencev, saj je vse Sveto pismo primerno za
poučevanje, kakor pravi sveti Pavel. Srečanja bodo
dvakrat mesečno. /Zoran/
Večerna zarja: Pogovorno molitvena skupina je
primerna za vse upokojence. Prvo srečanje bo v sredo, 12. oktobra po
večerni maši v Marijinem domu. Srečevali se bomo dvakrat mesečno.
/Zoran/
Zakonci Šturski: Prvo srečanje bo v Marijinem domu 10. oktobra – 2.
ponedeljek v mesecu. /g. Ivan/
Kandidati za novo zakonsko skupino se srečamo na informativnem
večeru v četrtek, 6. oktobra ob 20h. Povabljeni zakonci, ki niste vključeni v
kakšno drugo zakonsko skupino. /Zoran/
Bralci božje besede: Srečevali se bomo zadnji ponedeljek v mesecu. Prvo
srečanje bo v ponedeljek, 26. septembra po večerni maši v Marijinem domu.
/Zoran/
Delavnica kvačkanja: kandidati se boste srečevali v Marijinem domu prvo in
tretjo sredo v mesecu. Prvo srečanje bo v sredo, 5. oktobra od 15.45 –
16.45. /Bernarda in Bernadette/
Strežniki: srečanje vsako zadnjo soboto v mesecu ob 08h pred cerkvijo.
/Zoran/
Živi rožni venec: oktober je mesec rožnega venca. V
nedeljo, 2. oktobra ob 09h bo v cerkvi srečanje članov
Živega rožnega venca. Vabim vse, ki ste že včlanjeni v
molitveno verigo, kakor tudi nove kandidate. Člani
rožnega venca vsak dan zmolijo eno desetko z
namenom za naše družine in za nove duhovne poklice.
20 molivcev tako skupaj zmoli vseh 20 skrivnosti
rožnega venca. Zelo preprosto, saj to desetko zmolimo
kadarkoli in kjerkoli tekom dneva. /Zoran/
Ob vseh skupinah pa ne pozabimo: Vsak dan dve sveti maši, pred mašo rožni
venec, priložnost za sveto spoved,… Vsak četrtek tudi priložnost za češčenje
Najsvetejšega, priložnost, da se umirimo pred Jezusom. Češčenje, molitev, pesem,
tihota kot priložnost biti z Jezusom…

OZNANILA
ŽUPNIJA ŠTURJE
25. NAVADNA NEDELJA
18.09. 2016 – 25.09. 2016; št. 3-16/17
18. september: 25. med letom

Evangelij: Lk 16, 1-13
KAKO SHAJAMO S SVOJO KRIVDO?
V evangeljski priliki začutimo, s kakšno
psihološko spretnostjo nagovarja Jezus
bralca. Ko izziva poslušalce, jih vabi iz
gotovega položaja njihove pobožnosti. Prav
tam, kjer nas neka prilika razjezi, smo
izzvani, da postavimo svoj pogled na Boga in
na človeka pod vprašaj in ga popravimo.
Jezus je s priliko o nepravičnem oskrbniku,
ki izigra svojega gospoda, v svojih
poslušalcih, ki jih išče predvsem med
ubogimi, zagotovo zbudil škodoželjnost.
Vendar ne gre za to. Gre za vprašanje, kako
shajamo s svojo krivdo. Če hočemo ali ne, v
krivdo zapademo ali se zadolžimo.
Vprašanje, je, kako se na to odzivamo. Ali se
tega vse življenje sramujemo in hodimo
naokrog v spokorni obleki, kakor je razmišljal
oskrbnik v svojem samogovoru?. Potem
povsod izpademo slabi in prosjačimo za
naklonjenost. Druga možnost je stisniti zobe,
da bi od sedaj naprej delali vse pravilno in
vse zapovedi izpolnjevali izredno natančno.
Toda obe poti vodita v slepo ulico. Oskrbnik
pride v svojem samogovoru na tretjo pot, ki
jo Jezus odobri. Namesto da bi krivdo pred
Bogom poravnali z delom ali se pogreznili v
sramoto, naj bi krivdo izkoristili kot

priložnost, da stopimo v odnos z drugimi
ljudmi. Krivda nas vabi, da ravnamo
drug z drugim bolj človeško. Na ta način
upa, da ga bodo ljudje sprejeli v svoje
hiše.

Iz svetega evangelija po Luku
(Lk 16,1-13)
pa je govoril: »Bil je bogatin, ki je
imel oskrbnika, in tega so mu zatožili, da mu
imetje zapravlja. 2 Poklical ga je in mu rekel:
‚Kaj slišim o tebi? Daj odgovor o svojem
oskrbovanju, zakaj poslej ne boš mogel biti
več oskrbnik.‘ 3 Oskrbnik pa je rekel sam pri
sebi: ‚Kaj naj storim, ker mi moj gospod
jemlje oskrbništvo? Kopati ne morem,
beračiti me je sram. 4 Vem, kaj bom storil, da
me sprejmejo v svoje hiše, ko bom
odstavljen od oskrbništva.‘ 5 In poklical je
dolžnike svojega gospoda, vsakega posebej,
in prvemu dejal: ‚Koliko si dolžan mojemu
gospodu?‘ 6 ‚Sto mer olja,‘ je rekel ta. On pa
mu je dejal: ‚Vzemi svoje pismo, brž sédi in
zapiši: petdeset.‘ 7 Nato je rekel drugemu:
‚Koliko pa si ti dolžan?‘ Ta je rekel ‚Sto mer
žita.‘ Reče mu: ‚Vzemi svoje pismo in zapiši
osemdeset.‘ 8 In gospod je pohvalil
krivičnega oskrbnika, da je ravnal razumno.
Zakaj otroci tega sveta so do svojega rodu
razumnejši kakor otroci luči. 9 In jaz vam
rečem: Pridobivajte si prijateljev s krivičnim
mamonom, da vas, ko premine, sprejmejo v
večne šotore. 10 Kdor je zvest v najmanjšem,
je zvest tudi v velikem, kdor pa je krivičen v
najmanjšem, je krivičen tudi v velikem. 11 Če
torej pri krivičnem mamonu niste bili zvesti,
kdo vam bo zaupal resnično dobrino? 12 In če
pri tujem niste bili zvesti, kdo vam bo dal to,
kar je vaše? 13 Noben služabnik ne more
služiti dvema gospodoma: ali bo namreč
enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo
enega držal in drugega preziral. Ne morete
služiti Bogu in mamonu.«
1 Učencem

Šturje: maše od 18. 09. do 25. 09. 2016
Uradne ure: četrtek od 09h do 11h in od 17h do 18h.
NEDELJA
18. september

25. nav. ned. –
Ned. svetniških
kandidatov

Pon. 19. 9.
Januarij, šk, muč

Torek, 20. 9.
Korejski muč.

Sreda, 21. 9.
Matej, ev., ap.

Četrtek, 22. 9.
Mavricij, muč.

Petek, 23. 9.
Pij iz Pietrelcine

Sobota, 24. 9.
Anton M. Slomšek

NEDELJA
25. sept.

26. nav. ned. –
Slomškova ned.

08.00
10.00
19.00

++ družina Terčelj, Grivče 13
Za župnijo in novokrščence
+ Anica Recek, Ul. M. Klemenčiča 5

07.00
10.00
19.00
07.00
19.00

++ Kranjc, Cebejeva 5
Maša v domu starejših
+ Veno Brecelj, Žapuže 112
++ Pregelj, Grivška 22
+ Anton Repič, Žapuže 8
+ Lojze Batič, Grivška 25/a
8. dan + Pavla Škvarč, C. IV. Prekomor. 43

19.00
07.00
19.00

Po namenu, Žapuže
+ Franc Raspor, Ivana Kosovela 17

07.00
19.00
07.00
19.00

Po namenu g. Ivana
+ Antonija, Ivan, Ivo Vidmar, Idrijska 10
+ Alojz Žvokelj, Lavričeva 26
+ Alojz in Marija Likar, Livada 7

08.00
10.00
19.00

+ Marjan in Rajko, Lavričeva 31
Za župljane /Na Sveti Gori/
+ Kazimir Furlan, Lavričeva 33

Češčenje Najsvetejšega: četrtek po maši, počastimo Jezusa!
Mladinska in veroučna sveta maša bo v petek. Sodelovanje pripravi 5.
razred.
Srednješolci vabljeni na srečanje v petek po maši v Marijin dom.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: Ulica Bazoviške brigade
Naslednja krstna nedelja bo 23. 10. prijavite otroke za krst.
Birmanci: duhovna obnova bo za 9. razred od 14. – 16.10., za 8. razred pa od 21. –
23. 10. v župnišču v Otaležu na Cerkljanskem. Rezervirajte si čas.

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnije.rkc.si/sturje/
Telefonske številke: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26;
župnik Zoran Z.: 041/673 292; e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;
g. Ivan: 041 885 796

Oznanila župnije Šturje
ZAHVALNO ROMANJE NA SVETO GORO bo v nedeljo, 25. septembra. Lepo
vabim, da se zberemo pri Svetogorski Kraljici in se ji zahvalimo za vse milosti in
izročimo našo prihodnost Božji previdnosti.
Ob 08h bo iz Prevala molitev križevega pota, ob 10h pa v baziliki sveta maša.
Avtobus bo šel iz Cankarjevega trga takoj po osmi maši, torej ob 09h. Lahko se še
prijavite.
ŽUPNIJSKA KARITAS: srečanje bo v sredo po maši v župnišču na Levstikovi 1. Vsi
člani lepo vabljeni na srečanje.
STREŽNIKI: Vabljeni na srečanje v soboto ob 08h pred cerkvijo.
DANES JE NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV: Škofa Janeza Frančiška
Gnidovca, nadškofa Antona Vovka, škofa Friderika Baraga, duhovnika Andreja
Majcna SDB in profesorja Antona Strleta. Slovesno praznovanje bo v župniji Marije
Pomočnice kristjanov na Rakovniku. V ospredju
Ljubezni polni Oče,
praznovanja bo lik Božjega služabnika duhovnika
Andreja Majcna, ki je v tej župniji živel in deloval,
poglej z nebes na nas,
najprej med letoma 1925 in 1935, ponovno pa po
obrni k našim
vrnitvi iz Tajvana leta 1979 in vse do smrti leta 1999.
prošnjam svoj
Letos mineva natanko 60 let od začetka njegovega
milostni obraz!
misijonskega dela v južnem Vietnamu, kjer je kot
Utrujeni od dela smo
ravnatelj, inšpektorjev vikar in učitelj novincev
prišli pred oltar
deloval do leta 1976.
in svoja srca grešna
Ob 15. uri bo v cerkvi molitev rožnega venca. Uro
prinesli tebi v dar.
kasneje se bo začelo somaševanje slovenskih
/F. Terčelj/
škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil novomeški škof
msgr. Andrej Glavan. Po končani sveti maši bo v
cerkvi še kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov.
Spomnimo se tudi na našega rojaka mučenca Filipa Terčelja.
Nedeljski potep: V nedeljo, 25. 10., bomo sicer
romali na Sveto Goro, popoldne pa bomo lahko
izkoristili za prijetno druženje. Vabim, da se
zberemo ob 14h pred župniščem in gremo z
avtomobili v Javorco nad Tolminom, kjer stoji
cerkev Svetega Duha, postavljena pred 100 leti v
spomin žrtev avstro-ogrskih vojakov iz prve
svetovne vojne. Do cerkve vodi 10 km
makadamske poti in potem iz planine še 20 minut
hoje navkreber. Za vstop v cerkev je nekaj
vstopnine. V primeru slabega vremena izlet
prestavimo.

