RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 19. 11. – 26. 11. 2017
33. NAV. NED
19. NOV. 2017

Pon., 20.11.
Torek, 21.11.

08.00
10.00
18.00

Za zdravje, Grivče 8/a
Za žive in rajne župljane
+ Marjan Golja, Polževa 41

07.00
10.00
18.30
18.30

Za zdravje, Polževa 6/a
DSO: + Rozika Bajc, ++ Černigoj in Pavšič
V zahvalo, Slomškova 22
++ Lipušček, IV. Prekomorske 60
8. dan + Sergi Plešnar, Lavričeva 45
+ Sergeja Volk, Vipavska cesta 13/B
Na čast sv. Ceciliji za žive in ++ cerkvene pevce
++ Vidmar, Lavričeva 41
++ Trošt, Ivana Kosovela 17
+ Ida in Janez Škvarč, Lavričeva 39
+ David in Albina Krapež, IV. Prekomorska 12/A

Darovanje DM

Sreda, 22.11.
Cecilija

Četrtek, 23.11.
Klemen I., pp

Petek, 24.11.
Vietnam. muč.

07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30

Sobota, 25.11.
Katarina

18.30

34. NAV. NED

08.00
10.00
18.00

KRISTUS KRALJ

26. NOV. 2017

Obl. + Vojko Gregorič, Bevkova 11
++ starši Brecelj, Polževa 17
+ Slavica Ergaver, Polževa 21
Za novokrščence in vse žive in ++ župljane
+ Rajko Marc, Vipavska c. 15/c

PREDSTAVITVE, PREDAVANJA,…
Vabljeni na predstavitev knjige in pogovorni večer z avtorjem dr. Ivanom
Janezom Štuhecem: Slovenija brez Patrije in Zvonov in sicer 27. novembra ob
18:00 v dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina (Vipavska cesta
4, Ajdovščina, nasproti Šturskega pokopališča) S pronicljivim moralnim teologom dr.
Štuhecem se bomo pogovarjali o njegovi novi knjigi, o današnji slovenski družbenopolitični stvarnosti, o kriminalizaciji osamosvojitve, o simbolih, družini, ki je na udaru,
o državljanskem pogumu ter še o marsičem.
Pogovorni večer bo vodil Dejan Škvarč, po debati pa ste lepo povabljeni, da skupaj
tudi nazdravimo. Knjigo bo moč tudi kupiti.

ADVENTNI VEČERI 2017
Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas vipavske dekanije vabita
na adventne večere, ki bodo potekali v avli škofijske gimnazije v Vipavi:
Prvi večer: četrtek, 30. novembra ob 20. uri: REVOLUCIONAR V TALARJU
– JANEZ EVANGELIST KREK ZA SLOVENCE. Predavatelj bo dr. Janez
Juhant.
Drugi večer: četrtek, 7. decembra ob 20. uri: PREUREDITEV ŽUPNIJ V
KOPRSKI ŠKOFIJI Z VIDIKA PRETEKLIH STOLETIJ NA VIPAVSKEM.
Predavatelj: prof. Ivan Albreht.
Tretji večer: četrtek, 14. decembra ob 20. uri: DRUŽINA, PROSTOR
ODNOSOV IN LJUBEZNI. Predavateljica dr. Alenka Rebula.

33. NAV. NED.

19. 11. 2017 – 26. 11. 2017; št. 43/17
'Radost ljubezni' – DRUŽINE S PRIZADETIMI, OBOLELIMI ALI OSTARELIMI OSEBAMI
Cerkev je pozorna tudi do družin, v katerih živijo ljudje s posebnimi potrebami. Posebne
potrebe sprožijo globok in nepričakovan izziv, porušijo ravnovesja, želje in pričakovanja.
Veliko občudovanje zaslužijo družine, ki ljubeče sprejmejo težko preizkušnjo ob otroku s
posebnimi potrebami. Cerkvi in družbi na
Zvestoba v malem bo nagrajena
dragocen način pričujejo o zvestobi dáru Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko:
življenja. Osebe s posebnimi potrebami »Neki človek se je odpravljal na potovanje in je sklical
so za družino in družbo dar ter priložnost svoje služabnike ter jim izróčil svoje premoženje. Enemu
je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega,
za rast v ljubezni, v medsebojni pomoči in vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Ta, ki je
v edinosti. Družina, ki z očmi vere prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridóbil
drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridóbil dva
sprejme ljudi s posebnimi potrebami, pet
druga. Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skôpal jamo in skril
prepozna vrednost vsakega življenja. Za denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel
vsako obdobje življenja bo sprejela gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun.
je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet
služenje in nego. Pozornost do oseb s Pristopil
drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej,
posebnimi potrebami je znamenje Duha. pet drugih sem pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav,
in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko
Večina družin spoštuje starejše ljudi, jih dobri
te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹
obdaja z ljubeznijo in jih ima za blagoslov. Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel:
V razvitih državah, kjer število starejših ›Gospodar, dva talenta si mi izróčil, glej, dva druga sem
pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti
narašča, število rojstev pa upada, obstaja služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil.
nevarna miselnost, da so starejši breme. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ Nazadnje je pristopil
Nega, ki jo terjajo starejši, postavi svojce oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel sem,
da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi
na težko preizkušnjo. Čim bolj skušamo raztresel. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v
podaljšati življenje, toliko bolj je treba zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar pa mu je
›Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da
ceniti poslednje trenutke življenja. odgovóril:
žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem raztresel?
Krhkost in odvisnost starejših včasih Zato bi moral dati moj denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz
krivično izkoriščajo za gospodarske prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in
dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se
koristi. Mnoge družine se znajo soočiti z ga
bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo
zadnjim obdobjem življenja, tako da še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v
konec življenja velikonočno ovrednotijo. najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹«
(Mt 25,14-30)
Evtanazija in samomor s tujo pomočjo so
huda grožnja za družine po vsem svetu. Mnoge države to prakso dovolijo, Cerkev pa temu
odločno nasprotuje (AL48).
Težave postanejo v zelo revnem domu še hujše. Če mora npr. ženska zaradi ločitve sama
skrbeti otroke in ob tem še delati, lahko otroci odraščajo zapuščeni in izpostavljeni raznim
nevarnostim. Njihovo osebno zorenje je ogroženo. Za te najbolj pomoči potrebne si mora
Cerkev še bolj prizadevati, da jih razume, tolaži in vključuje; izogibati se mora temu, da jim
nalaga vrsto predpisov, kot da so nezlomljivi. Mati Cerkev je poklicana, da jim približa
Božje usmiljenje, ne pa da se čutijo obsojene in zapuščene. Evangelij bi tako spremenili v
mrtve kamne, s katerimi bi druge obmetavali, namesto da bi poudarili zdravilno moč milosti
in luč evangelija (AL49).

OZNANILA ZA TEDEN 19. 11. – 26. 11. 2017
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli v
župnišču tudi izven uradnih ur, če sem doma.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši, pridite molimo!
Verouk je reden za vse skupine.
Mladinsko in veroučno mašo v petek oblikujejo otroci 2. razreda, prva skupina.
Miklavž napoveduje svoj obisk v torek, 5. 12. ob 17h v Marijinem domu. Otroke
prijavite najkasneje do srede, 29. 11. katehetom. Pomagajte z darom 8 EUR ob vpisu.

Dar za župnijo: 511,00 EUR, 7 darovalcev. Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Štrancarjeva in IV. Prekomorska, sledi Ob
Hublju.
Jasličarji: Vse, ki skrbite za jaslice in jih vsako leto lepo pripravite, vabim na
kratek sestanek danes, 19. 11. ob 19h v župnišče.
Svetopisemska skupina: ponedeljek ob 19h v župnišču.
Sveta Cecilija: V sredo goduje zavetnica cerkvenega
petja. Zahvaljujem se vsem, ki sodelujete pri
bogoslužju s petjem: odraslim pevcem, mladini,
otroškemu zboru Marijinemu zboru ter vsem, ki z
ljudskim petjem med tednom dajete Bogu čast. Iskren
Boglonaj vsem našim zborovodjem in organistom.
Bodimo veseli, da imamo v župniji tako lepo in
raznoliko petje. Vsi zbori so odprti za nove člane, zato
pogumno pristopimo in ohranjajmo lepo kulturo petja.
Še danes se prijavite Marjanu Velikonju za
praznovanje po maši.
Slomškovo bralno priznanje: Srečanje za otroke v četrtek ob 17h v
župnišču.
Župnijska Karitas: Srečanje v četrtek ob 19.30 v župnišču.
Svetopisemska urica za predšolske otroke bo v petek ob 17h v Marijinem
domu.
Liturgična priprava staršev, ki bodo krstili v nedeljo, bo v petek ob 19h v
cerkvi.
Zakonska skupina: Srečanje v petek ob 20h v župnišču.
Izdelovanje božičnih voščilnic bo v soboto ob 09h v Marijinem domu. Otroci
od 6. – 9. razreda povabljeni, da pridete pomagat.
Župnijski pastoralni svet: Seja bo v soboto ob 19h v župnišču. Vabilo z
dnevnim redom boste prejeli po elektronski pošti.

NAPOVEDNIK
Liturgični bralci: srečanje v ponedeljek, 27. 11. ob 19h v župnišču.
Duhovni vikendi za veroučence višjih razredov:
8. in 9. razred: 1. – 3. december Otalež. Če kdo ne more iti, naj to pove svojemu
katehetu v tem tednu.
Nedelja Kristusa Kralja vesolja bo naslednja nedelja, potem vstopimo v novo
liturgično leto. Adventni čas nas bo vabil k pripravi na rojstvo našega Odrešenika.

KARITAS OBVEŠČA O DOGODKIH:
27.11. Blagoslov dvigala in pomožnih objektov za dvojčka Urško in Tadeja v
Podkraju ob 16. uri, nato bo ob 17. sveta maša
27.11. do 3.12. Teden Karitas

TEDEN KARITAS - NABIRKA HRANE IN DENARNIH DAROV
»Kje sem doma?«
Bliža se adventni čas, ki je za nas kristjane čas
duhovne poglobitve in odprtosti za bližnje, ki
potrebujejo pomoč. Tudi v naši župniji je v stiski veliko
ljudi, zato bomo v tednu Karitas od 27.11. do
3.12.2017 organizirali nabirko hrane in denarnih
darov. Darove bomo lahko kadarkoli oddali v za to
pripravljen zaboj oz. nabiralnik zadaj v cerkvi ali pa v
Marijinem domu vsak večer pol ure pred mašo.
Jezus, odpri naša srca, da bomo prepoznali potrebe
ljudi med nami.
Vsak dar šteje. Bog vam povrni!
27.11.2017 – ponedeljek ob 10h maša v DSO
Sodelovanje pevcev in sodelavcev ŽK Šturje
30.11. Dan odprtih vrat v Centru Karitas v Ajdovščini, ki je namenjen predstavitvi
programov Karitas.
3.12. Prva adventna nedelja, ki sovpada tudi z Nedeljo Karitas (nabirka)
Nekaj podatkov: Na področju Karitas vipavske dekanije prejema pomoč v hrani 300
družin in 100 posameznikov, nekateri tudi pomoč pri plačilu nujnih računov. Pomoč
za šolanje prejema 270 otrok. Letno je razdeljene 70. ton hrane. Dodana vrednost
pomoči je tudi spremljanje družine in posameznika, pogovor in laično svetovanje.
Poleg tega poteka tudi program učne pomoči »Popoldan na cesti« v Ajdovščini,
Kamnjah, Vrhpolju, na Slapu, v Vipavi in na Cesti. Program za brezdomce je v hiši
Malorca v Ajdovščini, v Rizatovi vili v Ajdovščini pa je svetovalna pisarna za
zasvojence in njihove svojce. Zato dobrodošli vsi, ki pomoč potrebujete in boglonaj
vsem, ki pomagate. (pripravila Jožica Ličen)

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

