RAZPORED SVETIH MAŠ 20. 05. 2018 – 27. 05. 2018
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Po namenu, Idrijska 19
Za žive in rajne župljane
+ Egon Stibilj, Idrijska 6
Za dušno in telesno zdravje, Idrijska 5/A
+ Alojz Hladnik, Žapuže 30
+ Jožef Krtelj, Dolga Poljana 2/D
V dober namen, IX. korpusa 16
++ Fučka in Rebec, I. Kosovela 24
V priprošnjo SD, Vojkova 1
+ Zora Arnolj, Slomškova 12
+ s. Aleksandra Kuri
V zahvalo za starše Česnik, Vipavska 15/A
+ sestra Ivanka, dar sosedje, Grivška pot 26
+ Marija Krapež, dar Jana
++ starši in brat Stibilj, Cebejeva 6
+ Marjan Golja, Polževa 41
+ Matija Ukmar, I. Kosovela 7
Za žive in pokojne župljane
Za žive in pokojne Božič in Lemut, Žapuže 4

ORATORIJ 2018 v Šturjah od 2. do 6. julija.
Obvezne so prijave do 3. 6. oz. do zapolnitve
prostih mest.
Prijave na naslov: oratorij.sturje@gmail.com
(sporočite ime in priimek otroka, razred in
telefonsko številko staršev).
Vsi prijavljeni boste v juniju po e-pošti dobili obrazec, ki ga
izpolnite in oddate prvi dan oratorija skupaj z vašim darom za
stroške oratorija. Priporočeni dar je za: enega otroka iz družine: 20 €,
za dva otroka iz družine: 30€, tri ali več otrok iz družine: 40 €.
Prijavnice bodo otroci dobili tudi pri verouku.

Ankaran 2018: Za strežnike in otroški pevski zbor načrtujemo počitnice v
Ankaranu od 15. 8. popoldne do 18. 8. popoldne kot nagrado za njihovo
sodelovanje. Prijavite se župniku do sredine junija, da bomo vedeli glede
organizacije.

BINKOŠTI
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Radost ljubezni: dialog v zakonu

Duh resnice vas bo vodil v vso resnico
Dialog pomaga, da ljubezen v zakonskem in Kadar pa pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz
družinskem življenju živi, se izraža in zori. poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta,
Zahteva pa dolg in zahteven proces učenja. bo on pričeval o meni. Pa tudi vi boste pričevali,
Moški in ženske, stari in mladi imajo različne ker ste od začetka pri meni. Še mnogo vam
načine komunikacije, uporabljajo različno imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko
govorico in vedenjske vzorce. Komunikacijo pa pride on, Duh resnice, vas bo vodil k popolni
resnici; ne bo namreč govoril sam od sebe,
določa način, kako vprašam; oblika, kako temveč bo govoril, kar bo slišal, in vam bo
odgovorim; ton, ki ga uporabim; trenutek… oznanjal prihodnje reči. (Jn 15,26-27)
Vzeti si moramo čas, da potrpežljivo in
pozorno poslušamo, dokler drugi ni izrazil vsega, kar je želel izraziti. Preden začnemo
izražati svoje mnenje ali nasvete, se moramo prepričati, ali smo slišali vse, kar je imel drugi
povedati. To vključuje tišino, ki smo jo ustvarili v svoji notranjosti, da bi v srcu ali umu
poslušali brez hrupa: znebiti se moramo naglice, pustiti ob strani lastne potrebe in nujnosti
ter dati prostor drugemu. Pogosto sozakonec ne potrebuje rešitve za svoj problem, temveč
samo to, da ga drugi posluša. Čutiti mora, da je drugi zaznal njegovo trpljenje, razočaranje,
strah, jezo, upanje, sanje... Pogoste so npr. pritožbe: »Ne posluša me. Ko se zdi, da me
posluša, misli pravzaprav na nekaj drugega«. »Govorim in čutim, da upa, da bom čim prej
končal(a)«. »Ko govorim, skuša zamenjati témo ali mi na kratko odgovarja, da bi zaključil(a)
pogovor«. Drugemu moramo priznavati njegovo vrednost, osebnost, pravico samostojno
misliti in biti srečen. Nikoli ne smemo podcenjevati pomena tistega, kar pove ali zahteva. Vsi
ljudje lahko nekaj prispevajo, ker imajo drugo življenjsko izkušnjo, gledajo z drugega vidika,
ker so razvili druge skrbi in imajo druge spretnosti ter uvide. Iz naših misli in iz misli drugega
lahko nastane sinteza, ki oba obogati. Edinost, h kateri moramo stremeti, ni enoličnost,
temveč »edinost v različnosti« ali »različnost v spravi«. Tako se razlike srečajo, medsebojno
spoštujejo in cenijo, ohranijo pa odtenke in poudarke, ki koristijo skupnemu dobremu. Ni
treba, da bi bili enaki. Pravočasno opazimo motnje, ki bi lahko uničile dialog. To, kar čutimo,
moramo izraziti tako, da ne bi drugega užalili; uporabljati govorico, ki jo drugi lažje sprejme
in prenese, čeprav je vsebina zahtevna; izreči kritiko, toda ne v izbruhu jeze kot obliki
maščevanja; brez moraliziranja, ki prizadeva samo napada, ironizira, obtožuje in prizadene.
Veliko prepirov med zakonci ne nastane zaradi usodnih stvari. Včasih gre za stvari
neznatnega pomena, vznemiri pa način, kako jih izrazimo, ali drža, ki jo v dialogu
zavzamemo. Nujne so kretnje pozornosti do drugega in znamenja naklonjenosti. Ljubezen
premaguje najhujše prepreke. Ko koga ljubimo ali ko čutimo, da nas on ljubi, nam uspe bolje
razumeti, kaj želi drugi izraziti in nam sporočiti. Za uspešen dialog je pomembno, da ima
človek kaj povedati; to pa predpostavlja notranje bogastvo, ki se hrani z branjem, v osebnem
premišljevanju, v molitvi in odprtosti do družbe. Sicer postanejo pogovori dolgočasni in
neprepričljivi. Ko se nobeden od zakoncev ne izobražuje in ni raznolikosti odnosov z drugimi
osebami, postane družinsko življenje endogamno (zaprto v ozek krog) in dialog siromašen.

OZNANILA 20. 05. 2018 – 27. 05. 2018
Uradne ure: sreda 17.30 – 18.30 in četrtek, 09.00 – 11.00.
Verouk je reden za vse skupine.
Darovi za obnovo prezbiterija: 1.870 EUR, 13 darovalcev, Bog povrni za
vaše darove, ki jih oddajate osebno ali nakazujete na TRR župnije. Hvaležen
sem vam, da s svojimi darovi podpirate obnovo. V četrtek sem se srečal še s
člani Zavoda za kulturno dediščino, ki nam bodo pripravili barvno študijo.
Računamo, da bomo v prihodnje prebelili vsaj prezbiterij, pred tem bo
potrebno podometno urediti napeljave, ki še niso, ter okna v zakristiji in nad
njo.
Gospodarski svet: V četrtek smo se s člani na seji dogovorili še zadnje
podrobnosti glede obnove prezbiterija. Dela se bodo začela približno čez dva
tedna. Pred tem bo potrebno izprazniti zakristijo in pripraviti cerkev za
obnovitvena dela, zlasti zaščititi čim več stvari pred prahom. Ko bo čas za to,
bom prosil za pomoč.
Čiščenje in krašenje cerkve: Kosovelova, sledi
Kidričeva in Pot v Žapuže.
Svetopisemska skupina: Srečanje v ponedeljek po
maši v župnišču. Prejšnji ponedeljek je odpadlo, se
opravičujem.
Kočevski rog: Vsako leto je v kočevskem rogu
spominska sveta maša za žrtve režima. Letos bo
maša 2. junija. Avtobus bo šel iz avtobusne postaje
Ajdovščina ob 7h zjutraj. Prijave sprejema g.
Srečko Štrancar na telefon: 05 36 61 822. Obvestilo dajem v Oznanila na
prošnjo tistih, ki iz naših krajev vsako leto gredo na ta spominski dan.
Romanje sodelavcev župnijske Karitas: Vse sodelavce ŽK, bivše in sedanje,
skupaj z družinskimi člani, vabimo na romanje, ki bo v soboto, 26. 5. v Drežnico.
Maša in kratka duhovna obnova bo v cerkvi Jezusovega Srca, nato še druženje
pred cerkvijo. Prijavite se župniku. Na avtobusu je še nekaj prostih mest. Odhod
izpred župnišča bo v soboto ob 07.30. Vrnemo se popoldne.
Oklicana sta: Ženin Jernej (Nejc) Lazar, sin Iztoka in Marinke rojene Vrčon, iz
župnije Vipavski križ, in nevesta Janja Jazbar, hči Silvana in Tee Kravos, iz
župnije Šturje.
Oklicana sta: Ženin Dejan Trošt, sin Dantesa in Magde rojene Sluga, iz župnije
Šturje, in nevesta Sabina Ergaver, hči Dušana in Stanislave rojene Tinta, iz
župnije Šturje.
Sveta Ana in Joahim, zavetnika poročenih, prosita za naše novoporočence!
Obema paroma iskreno čestitamo pri odločitvi za sveti zakon.

Jerihonsko bdenje. Gre za pobudo
MOLITEV ZA DOMOVINO
zavoda Živi na polno, ki vabi vse verne, da
Troedini
Bog, večna modrost!
se združimo v molitvi pred Najsvetejšim na
Ti vse čudovito urejaš in vodiš.
različnih krajih po Sloveniji. Molitveno
Prosimo Te za naše voditelje,
bdenje traja sedem dni in noči, od 20.5. do
Da bodo skrbeli za našo
27. 5. 2018 in bo »razpršeno« po vsej
državo in slovenski narod. V
Sloveniji, ob različnih dnevnih urah. Namen
času, ko se pripravljamo na
molitve:
volitve, Te prosimo,
Da bi se jih vsi kristjani
- za življenja spočetih otrok
udeležili in odgovorno oddali
- za blagor slovenskih družin
svoj glas za vse, ki se
- za pravično slovensko družbo
zavzemajo
za pravičnost in
- za osebne namene udeležencev:
življenje,
za
družino
in otroke,
potrebe, želje, nerazrešene težave.
za okolje in versko svobodo.
Pri nas bomo imeli molitev v četrtek, 24.
Naj voditelji ponosno in
maja, na god Marije, Pomočnice kristjanov.
dostojno predstavljajo našo
Najsvetejše bom izpostavil po maši,
državo ter se zavzemajo za
zaključek z blagoslovom ob 21h. Vsak naj
vse, ki so v kakršnikoli stiski.
si sam odmeri, koliko časa bo ostal pred
Naj vsi skupaj gradimo Božje
kraljestvo na zemlji, ki je
Najsvetejšim. Vabljen prav vsak, nihče pa
kraljestvo miru, pravičnosti in
naj se ne počuti prisiljen. Organizatorji so
ljubezni. Amen.
letos to molitev še posebej želeli umestiti v
Marija,
Pomočnica kristjanov,
čas pred državnozborskimi volitvami in s
prosi za nas!
tem povabiti k molitvi za naš narod in našo
(Slovenska škofovska konferenca)
domovino. Temu vsi pritrjujemo. Če naš
narod česa potrebuje, je to prav gotovo nekaj razsvetljenja od zgoraj.
NAPOVEDNIK:

Škofijsko srečanje otrok (Mavričarjev) bo na Sveti gori v soboto, 2. junija.
Povabljeni. Avtobus bo pobiral prijavljene otroke in starše skozi Vipavsko
dolino, prijave sprejemam župnik.
Spričevala bomo letos delili pri zaključni sveti maši na Fužinah, in sicer:
Za otroke do vključno 5. razreda bo zaključna maša v petek, 1. junija ob 19h
na Fužinah. Za otroke od 6. – 9. razreda pa v soboto, 2. junija ob 19h na
Fužinah. Družine, ki imate otroke v obeh starostnih skupinah, se udeležite
ene maše, petek ali sobota. K tem zaključnim mašam vabim celotne družine.
Tako se bomo skupaj z otroki in starši Bogu zahvalili za veroučno leto, ki smo
ga lepo preživeli.
Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi bomo obhajali v četrtek, 31. maja.
Po maši bo procesija in blagoslov pri štirih kapelicah, kot lani.

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

