SVETE MAŠE V TEM TEDNU – ŽUPNIJA ŠTURJE
21. NEDELJA
MED LETOM

08.00

Po namenu, Bazoviška 15

10.00

Za žive in rajne župljane

19.00

+ Alojz in Antonija Šen, Lavričeva 31

21. AVG. 2016

Pon.,22. 8.
07.00
Marija
20.00
Kraljica
Torek, 23. 8. 07.00
Roza iz Lime

10.00
20.00
Sreda, 24. 8. 07.00
Jernej

+ brat in starši Petrič
+ Tomaž in Stahij Štrancar
V zahvalo in priprošnjo v čast Svetemu
Duhu, Cebejeva 4
Maša v domu: + Stanko Šatej
+ Jernej Lahajnar, Grivška pot 25
+ Boža Terčelj, Grivče 5/a

20.00
Četrtek,25.8. 07.00

Za zdravje
Maša po namenu g. Ivana

20.00
Petek, 26. 8. 07.00

+ Anica Ambrožič, Lavričeva 59
++ starši, brata in sestra, Kožmani 12

20.00
Sobota,27.8. 07.00

V čast Lurški MB za zdravje, Livada 7
V dober namen

Monika

20.00

+ Egon Stibilj, Idrijska 6

22.
NEDELJA
MED
LETOM

08.00 +Avgust Nusdorfer, Polževa
13/c
10.00 Za žive in rajne župljane

28. AVG.
2016

19.00 ++ starši in brat Šatej,
Kožmani 6

Skrb za cerkev: Polževa 1 - 21
g. Ivan: 041 885 796

Župnik Zoran: 041 673 292 ali 05 368 90 26
E-naslov: zoran.zornik@rkc.si

OZNANILA 21. NAVADNEGA TEDNA
ŽUPNIJA
UPNIJA ŠTURJE
Misel ob evangeliju 21. navadne nedelje
Mislim, da nikomur ni vseeno, kaj bo z njim v prihodnosti. Celo tistim ne, ki zatrjujejo, da ves
svoj smisel polagajo v ta trenutek. Knjige, ki govorijo o mejnem, prehodu v onostranstvo, ali
prinašajo sporočila izza praga smrti so uspešnice. Tako približno se obnaša tudi nekdo iz
današnjega evangelija, ki Jezusa vprašuje o številu tistih, ki se bodo zveličali.
Jezus ne omenja števila, ne citira odstotkov... pravi le: Prizadevajte si, da vstopite skozi
ozka vrata; kajti povem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli.
Jezusova izjava ni napoved in ne ocena, naperjena v konkretno osebo. Neposredno nisva
omenjena ne ti ne jaz. Je le prikaz
22
In hodil je po mestih in vaseh in učil,
možnosti. Obsodba se lahko zgodi, a le za
tiste, ki si ne bodo prizadevali za dobro,
in se napotil v Jeruzalem. 23 Rekel pa
ampak bodo delali krivico in bodo kot
mu je nekdo: »Gospod, ali je teh, ki se
svoje zasluge naštevali zunanje
bodo rešili, malo?« 24 On jim je rekel:
slovesnosti, ne bodo pa pripravljeni razkriti
»Prizadevajte si, da stopite skozi ozka
vsebine svojega srca. Dvoličnost, igranje,
vrata; zakaj, povem vam, mnogi bodo
lažna svetost, maska... to so dejavniki, ki
želeli vstopiti, pa ne bodo mogli. 25 Ko
napovedujejo neuspeh.
Jezus ne odgovarja z jasnimi navodili za
bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl in
postopanje v takšnih in drugačnih
boste postajali zunaj in začeli trkati na
razmerah. To pač ni mogoče, ker nismo
vrata, govoreč: ‚Gospod, odpri nam‘,
vsi ljudje enaki. Tisto, kar bi veljalo zame,
vam bo odgovoril: ‚Ne poznam vas, od
drugemu v njegovi situaciji ne bi pomenilo
kod ste.‘ 26 Tedaj boste začeli govoriti:
nič, ker je njegov problem drugje in
drugačen. Zato ostaja glavno gibalo naših
‚Vpričo tebe smo jedli in pili in po
misli, besed in dejanj pravilno oblikovana
naših ulicah si učil.‘ 27 In poreče vam:
vest. Ta govori vsakemu posamezniku,
‚Ne vem, od kod ste; proč od mene vsi,
kar je zanj pomembno. To je njegovo. To
ki ste delali krivico.‘ 28 Tam bo jok in
je on na poti k ozkim vratom. Zasluga je
škripanje z zobmi, ko boste videli
lahko le uresničevanje navdihov, ki jih
Abrahama in Izaka in Jakoba in vse
naroča vest. To se ocenjuje. Ne more biti
zasluga stanovanje na tisti ulici, po kateri
preroke v božjem kraljestvu, sebe pa
je hodil Gospod in učil, ne krščansko
izgnane venkaj. 29 In prišli bodo od
obeležje dežele, v kateri se rodiš.
vzhoda in zahoda in severa in juga in
Kristjani in ljudje dobre volje, plemeniti in
bodo sedli za mizo v božjem kraljestvu.
iskreni, smo poklicani, da se trudimo.
30
In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so
Jezusovi opomini ali celo grožnje s
prekletstvom so bolj vabilo kot razlog za
prvi, ki bodo zadnji.« /Lk 23, 22-30/
strah ali malodušje. Opomini so klic k
odgovornemu mišljenju, govorjenju in prizadevanju. Treba je hoteti, hrepeneti. Vsakdanjost
nas uči, da brez volje ni nič. Volja je pot. Pavel v pismu Efežanom vzklika:
Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nas je (v Kristusu) blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom iz nebes, ki nas je pred
stvarjenjem sveta v njem izvolil,
da bi bili sveti in brezmadežni pred njim...« (Ef 1, 3.4)
In kaj, če vse to vem, se trudim in prizadevam, pa slaboten, kot sem, vendar znova in znova
padam, odpovedujem?
Važno je, da se ne predam in ne obupam. V veliko veselje in tolažbo pri tem mi je
spoznanje, da ob tistih ozkih vratih ne stoji 'mati Narava', za katero je rečeno, da ne
odpušča nikoli; ne človek, ki zna odpustiti le včasih. Vabi, vrata odpira in sprejema Bog sam,
ki vedno odpušča!

OBVESTILA ZA TA TEDEN IN NAPOVEDNIK

Uradne ure v tem tednu: četrtek od 09.00 – 11.00 in od 18.00 –
19.00.Dobrodošli tudi sicer, če sem doma.
Češčenje Najsvetejšega v četrtek po večerni maši.
Kateheti, ki boste sodelovali pri birmanski pastorali, vabljeni v
četrtek ob 20.50 na sestanek v župnišče.
Romanje: V soboto, 3. 9., bo župnijsko romanje v svetišče Madonna
della Corona, blizu Trenta v Italiji. Odhod bo ob 06h, maša v svetišču
ob 10.30. Kosilo v bližnji restavraciji, dogovoril
sem se za kosilo v vrednosti 10-12 EUR. Po
kosilu vožnja do Verone in sprehod okrog
znamenite arene, sledi vožnja proti domu. Cena
avtobusnega prevoza znaša 960 EUR, kar
pomeni 20 EUR na osebo. Prosti sta še dve
mesti. Lahko se še vpisujete do sobote, a drugi
avtobus bo, če bo vsaj 35 prijavljenih.
Srednješolci: vabim na spoznavni večer v soboto ob 20.30 v
župnišče. Tudi če nisi v mladinski skupini ali pri skavtih, a se ti zdi, da
vsaj malo pripadaš naši šturski župniji, te bomo veseli.
Strežniki: vabim vas na prvo srečanje, ki bo v soboto ob 09h pred
Marijinim domom. Tudi novih kandidatov bomo veseli.
Starejši in bolni po naših družinah: V nobenem obdobju našega
življenja ne smemo biti brez svetih zakramentov. Kdor ne more v
cerkev, naj sveto obhajilo prejme na domu ob prvih petkih. Zato
povabim, da svoje ostarele ali bolne družinske člane prijavite za obisk
in sveto obhajilo. Prvi petek v mesecu bo že naslednji teden.
NAPOVEDUJEMO:
Zaradi večernih skupin bomo večerno mašo po naslednji nedelji preložili
na 19.00.
Župnijski pastoralni svet bo v ponedeljek, 29. 8. po večerni maši v župnišču.
Župnijski gospodarski svet bo v sredo, 31. 8. po večerni maši v župnišču.
Krstna nedelja bo v nedeljo, 18. 9. Vsi, ki bi želeli to nedeljo krstiti, prijavite
čim prej svoje otroke.
Študentje, mladi delavci: vabim vas na spoznavni večer naslednji petek, 2.
septembra zvečer.
Katehetsko pastoralna šola: Informativni dan v Vipavi, 9. sept. ob 18.00. Ker
je nam to tako blizu, povabim zainteresirane, da se pridejo pogovorit v
župnišče. Zelo priporočam zaradi verskega znanja in sodelovanja v župniji.
Tečaj priprave na krst začne v Šturjah 6. septembra. Prijavite se župniku.

Veroučnemu letu naproti

Pred nami je veroučno leto. S kateheti smo imeli srečanje v četrtek in
se dogovorili glede urnika, poteka in veroučnih pripomočkov.
PREDŠOLSKI

sreda

17.00

1.R.

četrtek

16.00
17.00

2.R.

torek

15.00
16.00

3. R.

ponedeljek

17.00

4. R.

ponedeljek

5. R.

sreda

6. R.

četrtek

7. R.

ponedeljek

8. in 9. R.

petek

15.00
16.00
15.00
16.00
16.00
15.00
16.00
17.45, od
oktobra
naprej pa
ob 17.15

Jezus nas
ima rad
Praznujemo
in se
veselimo
Praznujemo
z Jezusom
Kristjani
praznujemo
skupaj
Pot v srečno
življenje
Znamenja na
poti k Bogu
Skupaj v
novi svet

Marjana
s. Ema
s. Ema
Zoran
Cecilija
Bernard
Nadja

V življenje

Danica

glede
pripomočkov
naslednjič

s. Ema,
Matej,
Marko,
Zoran

Vpis k verouku: starše vabim na srečanje ob začetku verouka, kjer
boste vpisali otroke k verouku. Starši na enem srečanju vpišete vse
svoje otroke:
• Ponedeljek, 5. 9. po večerni maši: za 1. in 2. razred
• Torek, 6. 9. po večerni maši: za 3. razred
(prvoobhajanci)
• Sreda, 7. 9. ob 17.00: za predšolske otroke
• Sreda, 7.9. po večerni maši: za 4. in 5. razred
• Četrtek, 8. 9. po večerni maši: za 6. in 7. razred
• Petek, 9. 9. po večerni maši: za 8. in 9. razred (birmanci)
Starši ob vpisu poravnate 15 EUR na družino za stroške ogrevanja in
čiščenja ter za liturgični zvezek, ki ga bodo letos imeli vsi veroučenci.
Veroučni pripomočki: Knjige si izposodite pri sorodnikih, znancih,…
Delovne zvezke lahko kupite v Zvončku ali pa ob vpisu k verouku.
Veroučenci 7. razreda bodo imeli učbenik, ki je sicer za 8. razred, a
smo se tako odločili na srečanju katehetov.
Verouk bomo začeli v tednu po 4. septembru, otroci bodo imeli sveto
spoved.

