Maše v tednu od 20.11. – 27.11.2016
NEDELJA
20. november
KRISTUS KRALJ

Poned. 21. 11.
Darovanje D. Marije

Torek 22. 11.
Cecilija, dev., muč.

Sreda, 23.11.
Klemen I., pp, muč.

Četrtek, 24.11.
Vietnamski muč.

Petek 25.11.
Katarina, dev., muč.

Sobota 26. 11.
1. ADV. NED.
27. november
Ned. Karitas

08.00
10.00
18.00
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

++ starši, Cebejeva 4
Za žive in rajne župljane
Vsi pokojni, Polževa 1
Po namenu, Idrijska 8
Na čast Materi božji za zdravje
V dober namen
Za žive in rajne cerkvene pevce
Za zdravje na čast MB in sv. Jožefu, Vojkova 5
+ Iva in Lado Pajdaš, Ljubljana
++ sorodniki, Žapuže 112
+ Ida in Janez Škvarč, Lavričeva 39
++ Kobal in Krkoč, Ul. IX. korpusa 29
V čast Svetemu Duhu, Vojkova 1
V zahvalo in priprošnjo, Grivče 8
+ Albina Krapež, IV. prekomorske 12/a
+ Ana Velikonja, Vojkova 7
Za žive in ++ župljane
+ Pavel Mikuž, Idrijska 5

IZ SKUPNIH OZNANIL AJDOVŠČINA IN ŠTURJE:
~ TEDEN KARITAS: od 21. do 27. novembra 2016
nas bo v letošnjem letu nagovarjal in vabil k usmiljeni dobroti pod geslom »V OBJEMU DOBROTE«. S tem
geslom vabimo ljudi dobre volje, da v tem tednu z deli in odnosom dobrote pomagajo, podprejo,
opogumijo… nekoga, ki bo zaradi tega lažje prenašal stiske in težave ter mogel rešiti probleme, s katerimi
se je v življenju srečal.
Tudi v župnijah naše dekanije so ljudje, ki potrebujejo pomoč. Karitas trenutno nudi materialno pomoč
več kot 580 družinam in posameznikom. Nad 300 šolarjev je prejelo pomoč za nakup šolskih potrebščin. V
projektu 'posvojitev na daljavo' je vključenih 23 otrok, ki prejemajo mesečno pomoč.
Ob materialni pomoči Karitas izvaja tudi spremljanje in svetovanje pri iskanju poti iz težav ter usmerjanje
v druge oblike pomoči.
Poleg teh dejavnosti, ki se izvajajo v centru Karitas v Ajdovščini, potekajo še drugi programi:
 Popoldan na cesti, to je pomoč in druženje otrok in mladostnikov. Poteka v šestih krajih, vseh otrok in
mladih, ki so vključeni je 130.
 Hiša Malorca v Ajdovščini daje streho nad glavo in podporo ljudem, ki so iz različnih vzrokov pristali na
robu. Trenutno je v njej 10 brezdomcev.
 Pisarna za nasvet in pomoč pri zasvojenosti deluje v Rizzatovi vil v Ajdovščini.
Še veliko se dogaja, saj pri Karitas vedo, da človek ne živi samo od kruha. Prepoznavni so Umetniki za
Karitas, ki že 22 let med ljudi prinašajo lepo in dobro. Pred kratkim je začela delovati knjižnica Karitas, ki
odraslim in mladim ponuja branje in znanje za dušo.
Slovenska Karitas v tednu Karitas tudi letos pripravlja praznovanje na Slomškovi Ponikvi, v sredo, 23. 11.
Istega dne poteka tudi tradicionalni, letos že 26. klic dobrote. Neposredni prenos bo na 1. programu TV
Slovenija, na Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. V času koncerta in ves mesec december bodo zbirali
sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski.
Dan odprtih vrat bo v centru Karitas v Ajdovščini, v četrtek, 24. novembra. Namenjen je predstavitvi
programov Karitas; dopoldan med 10 in 11 uro predvsem sodelavcem in posameznikom, popoldan med
15 in 18 uro pa predvsem skupinam.
Nedelja Karitas, 27. 11., je namenjena predstavitvi Karitas v naših župnijah. Nabirka te nedelje je
namenjena družinam in posameznikom v stiski.

20.11. 2016 – 27.11. 2016; št. 7-16/17
20. november: KRISTUS KRALJ

Evangelij: Lk 23, 35-43

Iz svetega evangelija po Luku
(Lk 23,35-43)

TO JE NAŠ KRALJ
Praznik Kristusa Kralja slavimo na koncu
liturgičnega leta. Priznavamo, da je Kristus
»Alfa in Omega«, začetek in dopolnitev
vsega, začetek in konec zgodovine. Konec,
ko bo »kraljevanje izročil Bogu in očetu,
potem, ko bo izničil vsa-ko poglavarstvo in
sleherno oblast in moč« (1Kor 15,24).
Praznik
Kristusa
Kralja
ob
koncu
bogoslužnega leta izzveni kot mogočen
zaključni akord čudovite simfonije; kot
počastitev Njega, ki je točka Omega
hrepenenja človeških src.
Na praznik Kristusa Kralja dajemo Gospodu
hvaležno čast za milost in mir, ki smo ga po
njem deležni. Priznavamo ga za vladarja
naših src. Njemu smo vdani, v njem
prepoznavamo svoje dostojanstvo.
Iz tega notranjega bistva pa sledi, da mu ne
le darujemo svoje zahvale, ampak, da se
tudi zavzemamo za njegov program, za
uresničenje njegovega kraljestva, ki ga v
današnjem
bogoslužju
imenujemo
»kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo
svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti,
miru in ljubezni«.
Je naša ljubezen do tega kraljestva tako
odprta, kakor so bile odprte roke našega
Kralja na križu?

35 In

ljudstvo je
stalo
ter
gledalo.
Obenem z njim
pa
so
ga
zasmehovali
tudi prvaki in so
govorili: »Druge
je rešil; sam
sebe naj reši,
če je on izvoljeni božji Maziljenec.«
36 Posmehovali so se mu tudi vojaki, ki
so pristopali in mu podajali kisa 37 ter
govorili: »Če si ti judovski kralj, se reši!«
38 Bil je nad njim tudi napis, pisan z
grškimi, latinskimi in hebrejskimi črkami:
»To je judovski kralj.« 39 Eden izmed
obeh hudodelcev, ki sta visela, se mu je
rogal, govoreč: »Ali nisi ti Kristus? Reši
sebe in naju!« 40 Oglasil pa se je drugi in
ga svaril: »Ali se tudi ti ne bojiš Boga, ko
si v isti obsodbi? 41 In midva po pravici,
kajti primerno temu, kar sva storila,
prejemava, ta pa ni storil nič hudega.«
42 In rekel je: »Jezus, spomni se me, ko
prideš v svoje kraljestvo!« 43 Jezus mu je
rekel: »Resnično, povem ti, še danes
boš z menoj v raju.«

Oznanila Šturje
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17.00 – 18.00
Priložnost za pogovor, spoved: V župnišču je priložnost v ponedeljek od 16.00 – 16.45.
Izven tega urnika po predhodnem dogovoru.

Verouk je reden.
Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.
Čiščenje in krašenje cerkve od 26.11. – 10.12.: Na Trati in Na Livadi
Slomškovo bralno priznanje: Srečanje bralcev bo v torek ob 17.30.
Veroučna in mladinska sveta maša bo v petek, sodeluje 2.r., druga skupina.
Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 21. 11. po večerni maši, v župnišču.
Prav lepo vabljeni tudi novi člani, nikoli ni prepozno za vključitev v skupino, saj je skupina
odprtega tipa. Morda prideš vsaj enkrat, da vidiš, kako zgledajo naša srečanja.
Cecilijanka: Sv. Cecilija je zavetnica cerkvenega petja. Vsem našim pevcem in pevkam,
zborovodjem in organistom ob prazniku sv. Cecilije iskrene čestitke in zares velika zahvala za
vaše sodelovanje v župniji. Menim, da si pevci zares zaslužite posebno pozornost. Cenim
vaše delo, saj imate skoraj vsak teden vajo in vsak teden sodelovanje pri bogoslužju. Bog naj
vam bo obilen plačnik. Zato vas ob tem prazniku vabim k sveti maši v torek zvečer, po maši
pa druženje. Gremo v neznano. Večerna obleka ni potrebna, zadostuje dobra volja. Vabilo
velja vsem našim pevcem (mešanemu pevskemu zboru, Marijinemu zboru, mladinskemu
zboru, pevcem, ki sodelujejo ob nedeljah zvečer) organistom, zborovodjem, kakor tudi vsem,
ki ste peli v preteklosti, pa zaradi okoliščin ne morete več sodelovati pri zborih. Otroškemu
zboru se bomo zahvalili naslednji petek.
Večerna zarja: Srečanje bo v sredo po večerni maši v župnišču. Povabljeni vsi upokojenci,
moški in ženske. Saj se imamo prav fanj v tej skupini in čeprav smo »večerna zarja«, nismo
še za oni svet. Le korajžno se nam pridružite še drugi.
Liturgični bralci: Srečanje bo v četrtek ob 19.30 v župnišču. Pripravili bomo adventne
nedelje in maše božičnega praznika. Prav lepo povabljeni vsi mašni bralci. Sprejmemo z
veseljem tudi nove člane.
Izdelovanje adventnih venčkov: Prav lepo vabljeni otroci skupaj s svojimi starši na
delavnico izdelovanja adventnih venčkov, ki bo potekala v soboto 26. novembra ob 15h v
Marijinem domu. S seboj prinesite obod, vrvico ( žičko ) in svečke. Za zelenje in okraske bo
poskrbljeno.
Blagoslov adventnih venčkov bo naslednjo nedeljo, ko bomo obhajali 1. adventno
nedeljo. Prinesite jih k sveti maši.
Nedelja Karitas: V nedeljo, 27. 11., bo nedelja Karitas. Miloščina bo namenjena potrebam
škofijske Karitas. Ob tem se iskreno zahvaljujem našim sodelavcem Karitas za vso njihovo
pripravljenost in sodelovanje pri odkrivanju in blaženju stisk med nami, kakor tudi za njihovo
delo in pričevanje v naši župniji. Bog vam povrni!
Božične voščilnice bo s. Milka tudi letos delila pri vseh nedeljskih mašah v adventu.
Prispevek bo namenjen misijonom. Hvala s. Milki za njeno požrtvovalno delo. Božične
voščilnice naj bodo res z božičnim motivom, razni zajčki in podobne stvari, ki jih ponujajo na
trgu, nimajo prav nobene zveze s krščanskim sporočilom tega praznika. Zato povabljeni, da
svoje drage razveselite z lepimi ročno izdelanimi božičnimi voščilnicami, obenem pa
prispevate v dober namen za misijone.
Birmanski kateheti: Srečanje v ponedeljek ob 20.30 v župnišču.

Jasličarji: Srečanje v župnišču v soboto ob 19.00, razdelitev nalog.

TEDEN KARITAS - NABIRKA HRANE IN DENARNIH DAROV
»V objemu dobrote«
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
21.11. do 27.11.2016 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!
Iskrena zahvala vsem, ki ste sodelovali pri prazniku zakonskih jubilantov na zahvalno
nedeljo in vsem, ki ste pomagali pri organizaciji nastopa Luka Debevca, ko sem bil odsoten.
Posebna zahvala članom ŽK in pevcem. Bog povrni!
Gala koncert Radia Ognjišče: Odhod danes, kot je bilo oznanjeno, s Šturskega placa ob
13.30. Če bomo zbrani kakšno minuto prej, bo še boljše. Cena vstopnice je 15 EUR, prevoz
pa 7 EUR. Že doma pripravite točen znesek, ki ga bomo pobrali ob povratku.
Blagoslov družin: Hvala vsem, ki ste me povabili na blagoslov vašega doma. Blagoslov
pomeni blaga beseda. Srečanje naj nam pomaga, da si izrečemo blago besedo in se globlje
spoznamo ter skupaj zmolimo za vašo družino. Prosim pa, da mi pri teh srečanjih ne ponujate
ne hrane ne pijače, saj ko grem od hiše do hiše, ne vzamem nič. Če bom kaj potreboval, bom
vprašal. Čisto zares!
V tem tednu bom obiskal Kožmane in sicer v petek dopoldne in popoldne ter v soboto dopoldne.
Prijave še vedno lahko oddate v cerkvi, župnišču ali na e-pošto.

N A P O V E D N I K:
Sv. Miklavž bo tudi letos v spremstvu angelov prišel v našo župnijo. Obiskal nas bo 3.
decembra ob 17:00 uri v Marijinem domu. Obdaroval bo predšolske otroke ter otroke 1. in 2.
razreda.
Prosim, da udeležbo otrok na miklavževanju potrdite do 24. 11. 2016 katehistinjam pri
verouku ali na GSM 041 472 127 ali email: cecilija@t-2.net.
Miklavžu pomagamo s prispevkom, ki znaša 8€.
Napovedujemo srečanje staršev veroučencev. Starši toplo vabljeni, da se udeležite
enega srečanja, četudi imate več otrok pri verouku. Starši, ki imate več otrok, pa je kdo od njih
prvoobhajanec ali birmanec, se udeležite tega srečanja.
 Ponedeljek, 28.11. po večerni maši: starši 1. razreda
 Torek, 29.11. po večerni maši: starši 2. razreda
 Sreda, 30.11. po večerni maši: starši 3. razreda
 Četrtek, 1.12. po večerni maši in češčenju (ob 19.30) starši 4. razreda
 Petek, 2.12. po večerni maši: starši 5. razreda
Srečanje izrednih delivcev obhajila: srečanje v soboto, 3. 12. po večerni maši

ADVENTNI VEČERI 2016
Potekali bodo v avli Škofijske gimnazije v Vipavi:
Prvi večer: četrtek, 1. decembra ob 20. uri: POTREBNO JE VEDETI, TUDI MED NAMI SO
NEVARNE DROGE. Predaval bo kriminalistični inšpektor Marko Hlebec.
Drugi večer: četrtek, 8. decembra ob 20 uri: Z MARIJINIMI SPOROČILI V FATIMI
ZAZNAMOVANO STOLETJE. Predavata zakonca Mojca in Severin Maffi.
Tretji večer: četrtek, 15. decembra ob 20. uri: VLOGA NADŠKOFA ŠUŠTARJA PRI
OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE. Predavata mag. Jernej Vrtovec in škof dr. Anton Jamnik.
Večere pripravljata Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas vipavske dekanije.

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

