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+ David in ++ , IV. Prekomorska
Za žive in rajne župljane
Pogreb + Marija , Cebejeva
++ Batič, Lavričeva
+ Marjan Birsa, Lavričeva
DSO: + Bogovolka , Malovše , dar brat
Žapuže: Za pokojne, Žapuže
++ Trošt, I. Kosovela
+ Franc , Cebejeva
+ Marija in Ivana , Žapuže
8. dan + Marija , Cebejeva
V zahvalo in priprošnjo, Idrijska
+ brat Jan, Ob Hublju
Za žive in pokojne cerkvene pevce
+ Marica , dar Idrijska
++ Kravos, Vipavska c
V zahvalo, Bazoviška
V zahvalo in priprošnjo Materi Božji,
Livada
Za žive in rajne župljane
V zahvalo in priprošnjo, Idrijska

Oddane maše: ++ Lemut, Kožmani ; ++ Čufer, Kožmani ; V čast SD,
Polževa (2 sveti maši); Za pokojne, Kosovelova

Ob sodbi bo Kristus zbral vse svoje zveste
(Mr 13,24-32)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: V tistih dneh, po tisti véliki
stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajála svoje svetlobe. Zvezde
bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majále. Tedaj bodo videli
Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo
poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje
do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar
postane njegova veja že mužévna in poganja liste, veste, da je poletje
blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu,
pred vrati. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler
se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa
nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v
nebesih ne Sin, ampak samo Oče.«

33. NAV. NED.

18. 11. 2018 – 25. 11. 2018; št. 44/18
Teden zaporov: 18. – 24. november 2018
Pismo Hebrejcem vabi na zaupno potovanje, na katero se lahko
odpravi vsak, posebej še v času preizkušnje. Namreč na potovanje k
Bogu, ki obljublja pravičnost,
milost in usmiljenje. Na tej poti se
MOLITEV TEDNA
lahko znajdejo tisti, ki so se zaradi
ZAPOROV
lastnih dejanj ali dejanj drugih Gospod, ti ponujaš svobodo
soočili s kazenskim sistemom in vsem ljudem. Molimo za vse
tisti, ki delajo ali prostovoljno ljudi v zaporih. Razlomi vse
sodelujejo
v
kazenskem obstoječe vezi strahu in
pravosodju.
Zaprta
oseba, osamljenosti. S svojo ljubeznijo
oškodovana
oseba,
svojci, podpiraj zaprte, njihove družine
in prijatelje, zaposlene v
uniformirano in podporno osebje,
zaporih in vse, ki zanje skrbijo.
sodniki in zaporniški duhovniki – Ozdravljaj vse, ki so jih ranila
vsi lahko prepoznajo v sebi klic ali dejanja drugih, še posebej žrtve
tiho hrepenenje po milosti in kaznivih dejanj. Pomagaj nam,
usmiljenju, ki bi jim bilo v pravem da si bomo odpuščali, ravnali
trenutku v pomoč. Pripravljenost in pravično, ljubili usmiljenje in v
spodbude k nadaljevanju poti ponižnosti hodili skupaj s
lahko sicer preglasijo neodložljivi Kristusom v njegovi moči in z
in vseprisotni glasovi povsem njegovim Duhom danes in vsak
konkretnih potreb, svetloba s dan. Amen
konca poti je morda varljiva,
vendar verjamemo, da bodo pred božjim prestolom, obdanim z močjo
milosti, vsi, ki iščejo in prosijo, zares našli potrebno pomoč. V tednu
zaporov, ko se z zaupnostjo bližamo Njegovemu prestolu, stopimo
skupaj v molitvi s tistimi, ki si prizadevajo prenašati zaporno kazen ali
vpletenost v naš kazenski sistem. Da bi vsi prizadeti spoznali, kaj
pomeni odkriti sočutje božjega usmiljenja in milosti Jezusa Kristusa, ki
nas nosi skozi izčrpljujoča in težavna obdobja preizkušenj. Bližajmo se
z zaupnostjo…, kamor so se odpravili mnogi pred nami in kamor se
odpravljamo v molitvi skupaj.
/Zaporniški vikariat/

OZNANILA 18. 11. 2018 – 25. 11. 2018
Uradne ure: četrtek 09h – 11h in 17.00 – 18.00.
Verouk bo v tem tednu reden, odpade pa za 3. razred v petek.
Kdor le more, naj pride v četrtek ob 16h k verouku.

da darujemo svoj dar za potrebe naše Karitas. Svoj dar v obliki denarja
ali nepokvarljive hrane bomo lahko oddali v cerkvi v skrinjo ali
nabiralnik zadaj, sodelavke Karitas pa bodo naše darove sprejemale
tudi pol ure pred večerno mašo v tednu Karitas. Naj bo to priložnost za
naš dar šibkejšim. Bog povrni!

Birmanci: Duhovna obnova bo v frančiškanskem domu v
Strunjanu, Destradijev trg 10/a, malo pred župnijsko cerkvijo.
Odhod izpred župnišča v Šturjah bo v petek ob 16.30.

Škof Metod: V Šturjah bo v petek in soboto zvečer ter v nedeljo
dopoldne maševal g. škof Metod.

Mladinsko srečanje bo v petek po večerni maši v Marijinem
domu.

Liturgični bralci: Ponedeljek, 26.11. ob 19h.
Tajništvo ŽPS: Ponedeljek, 26.11. ob 20h.
Župnijski pastoralni svet bo imel sejo v soboto, 01. 12. ob 19h.

Skrb za cerkev: Slejkoti, sledi Bazoviška.
Darovi za cerkev: 470 EUR, 4 darovalci. Bog povrni!
Dar za Karitas: 50 EUR, 1 darovalec.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek odpade.
Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19h v župnišču.
Birmanski animatorji: Ponedeljek ob 20h v župnišču priprava
na duhovno obnovo za birmance.
Večerna zarja: Srečanje bo v sredo ob 19h v župnišču.
God svete Cecilije, zavetnice cerkvenega petja, bomo obhajali
v četrtek. Iskrena zahvala vsem cerkvenim pevcem,
zborovodjem in inštrumentalistom, ki z župnijskimi zbori
sodelujete pri svetih mašah in drugih bogoslužjih. Prav tako
hvala tudi vsem, ki z ljudskim petjem bogatite maše ob
delavnikih. V četrtek vsi povabljeni k sveti maši v počastitev sv.
Cecilije, da se Bogu zahvalimo za dar petja in igranja Bogu v čast
in ljudem v duhovno spodbudo. Zbori naj do torka sporočijo
Marjanu Velikonju število udeležencev na večerji, ki bo v četrtek
zvečer po maši.
Slomškovo bralno priznanje: Petek ob 15h v župnišču.
Zakonska skupina: Srečanje bo v nedeljo, 25. 11. ob 16h, v
župnišču.
Bliža se teden Karitas: Kot vsako leto, od nedelje Kristusa Kralja do
prve adventne nedelje, obhajamo teden Karitas. In spet bo priložnost,

NAPOVEDNIK

Rimska mučenka Cecilija je ena najznačilnejših podob prvega krščanstva.
Verodostojna pričevanja o njenem mučeništvu niso ohranjena, temveč le pasijon iz
5. stoletja, po katerem naj bi Cecilija živela v času papeža Urbana I. (222–230).
Zanesljivo pa je, da ta mučenka ni legendarna oseba, kajti v Kalistovih katakombah
so našli njen grob poleg kripte papežev.
Cecilija se je poročila s poganom Valerijanom. Prosila je
soproga, naj sprejme vero v enega Boga in se da krstiti.
Valerijan je ubogal. Ko se je vrnil k svoji ženi, je zagledal ob njej
angela, ki ji je podajal venec iz lilij in vrtnic. Valerijan je pridobil
za krščanstvo tudi svojega brata Tiburcija. Oba sta se ponudila,
da bosta pokopala mučence, ki jih je dal usmrtiti mestni
prefekt. Bila sta izdana, mučena in obglavljena.
Oblastnik je hotel Cecilijo najprej pridobiti za odpad. Ko pa se
mu to ni posrečilo, jo je dal sežgati. Toda iz plamenov je prišla
nepoškodovana, zato je ukazal, naj jo obglavijo. Pasijon pravi, da jo je rabelj trikrat
udaril z mečem, vendar je ostala živa še tri dni in v tem času razdelila svoje
premoženje. Svetega papeža Urbana pa je prosila, naj njeno hišo spremeni v cerkev.
V 15. stoletju so začeli sv. Cecilijo častiti kot zavetnico glasbe, ker je, kakor
pripoveduje pasijon, na poročni slovesnosti v svojem srcu opevala Boga. Leta 1584
je Aleksander Marino ustanovil v Rimu bratovščino sv. Cecilije kot organizacijo
glasbenikov. Tudi francoski glasbeniki so od 16. stoletja častili Cecilijo za svojo
patrono in njen god obhajali vsako leto 22. novembra. Kot zaščitnica glasbe je bila
prvič upodobljena leta 1420 na sliki, ki jo hranijo v Frankfurtu. Najbolj znana
upodobitev pa je Raffaellova slika iz leta 1516 v galeriji v Bologni, ki prikazuje
svetnico z raznimi glasbili ob nogah.

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

