RAZPORED SVETIH MAŠ 22. 04. 2018 – 06. 05. 2018
4. VELIKON.
NEDELJA
22. 04. 2018

Pon., 23. 04.
Sv. Jurij
Torek, 24. 04.
Sreda, 25. 04.
Sv. Marko
Četrtek,26. 04.
Marija, Mati
dobrega sveta

Petek, 27. 04.

08.00
10.00
16.00
19.00
10.00
19.00

07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
18.00
19.00
Romanje

19.00

Sobota, 28.04.
Peter Chanel

Romanje

5. VELIKON.
NEDELJA
29. 04. 2018

08.00
10.00
19.00
Romanje

19.00

Poned., 30. 4.
Pij V., pp

Romanje

Torek, 01. 5.
Jožef Delavec

Romanje

Sreda, 2. 5.
Atanazij
Četrtek, 3. 5.
Filip in Jakob
Petek, 4. 5.
Florjan
Sobota, 5. 5.
6. VELIKON.
NEDELJA
6. MAJ 2018

19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
16.00
17.30
19.30
08.00
10.00
19.00

++ starši Krapež in Sedmak, Lavričeva 15/a
Za žive in rajne župljane na čast sv. Juriju
Sklep češčenja, litanije, blagoslov
+ Marjan Golja, Polževa 41
DSO: + Egon in starši Stibilj, Idrijska 6
+ Drago Movrin; + Sergij Plešnar; + Izidora Mihelj,
dar sosedje; V čast SD, Kosovelova 7;
+ Ivan Kranjc Slom. 9; za pokojne, Kosovelova 7;
++ Nusdorfer, Kožmani 17
++ starši in Rudolf Čuk, Slomškova 17
++ starši Lavrenčič, Žapuže 43/A
+ Danica Kravos, dar prijateljice
30. dan + Aleksander Rener, Pot v Žapuže 2
+ Slavica Ergaver, Polževa 21
V zahvalo in priprošnjo za srečno vožnjo
V zahvalo, Goriška c. 5
+ Andreja in Avgust Nusdorfer, Polževa 13/C
+ Marija Bolčina, Bevkova 9
V zahvalo, Vojkova 1
+ Marija Krapež, dar Gorjan, Cebejeva
Za žive in rajne župljane
+ Milka in Ivan, IV. Prekomorska 12/A
Za zdravje, Kožmani 4
+ Alojz Hladnik, Žapuže 30
Za duhovne poklice, Žapuže
+ Radimira Hrobat, Slejkoti 10
Živi in pokojni Lemut, Kožmani
+ Julijana Nabergoj in starši Verč, Polževa 15/A
V zahvalo in priprošnjo ob 80. roj. dnevu, Idr. 19
++ Blaško, Žapuže 1
+ Iva Markeljc, Grivška pot 3/A
Za sina - za Božjo pomoč
Po namenu skupine Srce
++ starši in bratje Kavčič, IX korpusa 37
Poročna sveta maša
Poročna sveta maša
Za žive in rajne gasilce
V dober namen, Bazoviška 2
Za žive in rajne župljane
+ Miroslav Stopar, Lavričeva 21

4. in 5. VEL. NED.

22. 04. 2018 – 06. 05. 2018; št. 16/18

Radost ljubezni - veselje in lepota

Dobri pastir da življenje

za svoje ovce ( Jn 10,11-18)
Prijateljska ljubezen se imenuje karitas, ko
dojamemo in spoštujemo veliko vrednost Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri
drugega. Lepota-velika vrednost drugega pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za
ne sovpada vedno z njegovo fizično ali ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce
psihološko privlačnostjo, pomaga pa k niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi,
izkušnji nedotakljivosti njegove osebe brez da prihaja volk, in volk jih pograbi in
želje posedovati. Potrošniška družba razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce
osiromaši smisel za lépo in tako veselje ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam
ugasne. Vse obstaja zato, da bi kupili, svoje in moje poznajo mene, kakor Oče
posedovali in potrošili, tudi ljudje. Nežnost pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje
pa je izraz tiste ljubezni, ki se osvobodi želje življenje dam za ovce. Imam še druge
sebično posedovati. Pred človekom ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te
drhtimo s spoštovanjem in strahom, da moram pripeljati in poslušale bodo moj
ga ne bi prizadeli. Ljubezen do drugega z glas in bo ena čreda, en pastir.
veseljem gleda in ceni lépo ter nedotakljivo
osebno bistvo, ki biva onstran mojih potreb. Tako iščem v njem dobro, tudi ko vem, da
ne more biti moj ali ko je fizično neprijeten, nasilen ali nadležen. Iz ljubezni, s katero ima
kdo koga rad, mu daruje zastonj. Estetsko se v ljubezni izraža v tem, da drugega gledamo
kot cilj v sebi, čeprav je bolan, star ali oropan zunanje privlačnosti. Pogled, ki drugega
ceni, ima velik pomen in skopariti s tem škodi. Kaj vse počnejo zakonci in otroci, da bi
bili opaženi in upoštevani! Mnoge rane in krize nastanejo, ko se prenehamo gledati.
To izražajo npr.: »Moj mož me ne pogleda, zdi se, da sem zanj nevidna«. »Glej me, ko
govorim s teboj!« »Moja žena me ne pogleda več, zdaj ima oči samo za otroke«. »Doma
se nihče ne zmeni zame; sploh me ne opazijo, kot da ne bi obstajal«. Ljubezen odpira
oči in omogoča videti onstran in razodeva človekovo resnično vrednost. Treba je negovati
veselje te kontemplativne ljubezni. Ker smo ustvarjeni za to, da ljubimo, vemo, da ni
večjega veselja, kot je skupno dobro: »Dajaj in prejemaj. In razveseli svojo dušo, zakaj
v podzemlju boš zaman iskal veselje« (Sir 14,16). Največje radosti življenja se porajajo,
ko lahko osrečimo druge, v predokusu nebes. Dobrodejno in poživljajoče veselje je v
drugih vzbuditi zadovoljstvo in jih gledati, kako uživajo. Ta radost bratske ljubezni ni
ugodje nečimrnosti nekoga, ki gleda le nase, temveč je radost tistega, ki ljubi in se
veseli sreče ljubljene osebe. Po drugi strani pa se veselje obnavlja v bolečini. Sv.
Avguštin pravi: »Kolikor večja je nevarnost v bitki, toliko večje je veselje nad zmago«. Ko
sta skupaj trpela in se borila, lahko zakonca izkusita, da je bilo vredno, saj sta dosegla
nekaj dobrega, se skupaj nekaj naučila, in znata to, kar imata, bolj ceniti. Malo človeških
radosti je tako globokih in prazničnih, kot če dva človeka, ki se ljubita, skupaj
izbojujeta nekaj, kar ju je stalo veliko skupnega napora.

Za obnovo cerkve: 775 EUR, 6 darovalcev, Bog
povrni.

OZNANILA 29. 04. 2018 – 06. 05. 2018
Mesec maj: V torek je 1. maj, praznik dela in sv. Jožef Delavec. Vstopimo v
Marijin mesec in šmarnice. Lepo povabljeni k zvesti udeležbi. Šmarnice so lepa
ljudska pobožnost tako za otroke kot za odrasle. Pri jutranjih mašah bomo brali
šmarnice za odrasle: Fatimska pastirčka nas učita živeti. Zvečer bomo brali
šmarnice za otroke z naslovom Pripovedi o Mariji. Po obhajilu bodo litanije. Ob
nedeljah bomo šmarnice brali za otroke po obeh dopoldanskih mašah.

Čiščenje cerkve: Slejkoti, sledi Bazoviška

Uradne ure: četrtek, 09.00 – 11.00

OZNANILA ZA 22. 04. 2018 – 29. 04. 2018
MOLITVENI DAN
ZA DUHOVNE
POKLICE
Duhovnik ima ključ
do nebeških
zakladov, on odpira
vrata, on je oskrbnik
dobrega Boga,
upravitelj njegovih
dobrin.
(J.M. Vianney)

Uradne ure: V tem tednu v sredo 17.30 – 18.30 in v
četrtek 09.00 – 11.00.
Verouk v tem tednu reden za vse skupine.

Češčenje Najsvetejšega v tem tednu odpade.

V ponedeljek praznik sv. Jurija, somašujejo
duhovniki domačini. Počastimo našega zavetnika.
Romarji k Materi Tereziji: Kratek sestanek v torek ob 19.30 v župnišču.
Poravnajte še ostale stroške romanja, tisti, ki tega še niste naredili. Na Novi
KBM v Ajdovščini, kdor želi, lahko v ponedeljek do 13h naroči Makedonsko
valuto (MKD) in denar prevzame v sredo ali četrtek. Priporočam bankovce za
5 ali 10 EUR za na pot. Za skupinsko zdravstveno zavarovanje potrebujem
datum rojstva. Odhod v petek ob 03.00 zaradi verjetne gneče na mejah.
Večerna zarja: Srečanje v sredo po maši v župnišču.
Danes je farni praznik, obenem celodnevno češčenje
Najsvetejšega, vabim vas k molitvi, sklepu z litanijami in
druženju po popoldanskem blagoslovu. Hvala vsem
gospodinjam in sodelavcem pri pripravi pogostitve.
Razpored češčenja:

11:00 Grivče
11:30 Vena Pilona, IV prekomorska, Na brajdi,
Bevkova, M Klemenčiča
12:00 kdor more
13:00 Lavričeva, Cebejeva, Grivška pot
13:30 Polževa, Trata, Livada, Slomškova, Cankarjev trg, Levstikova
14:00 Idrijska, Vipavska, Goriška
14:30 Slejkoti, Bazoviška, Vojkova, Kosovelova, Kidričeva, Pot v Žapuže
15:00 Žapuže
15:30 Kožmani
16:00 Litanije in blagoslov
Blagoslov konjev bo danes, 22. 4. ob 11.30, pri sv. Martinu v Žapužah.
Blagoslov motoristov bo v četrtek: Maša ob 18h, po maši blagoslov na
dvorišču Marijinega doma. Motorje parkiramo pred mašo, da z ropotom ne
motimo svete maše. Motoristi, povabljeni k sveti maši za srečno vožnjo.

Verouk je v četrtek reden, ostalo odpade.
Petkovo mašo pripravijo otroci 2. razreda – druga skupina.
Čiščenje in krašenje cerkve: Bazoviška, sledi Vojkova
Prvi petek: Bolnikom prinesemo sveto obhajilo v dopoldanskem času.
Svetopisemske urice za najmlajše: Petek, 4. 5. ob 17h v M. domu.
Češčenje Najsvetejšega bo z mladinskim pevskim zborom v petek po
večerni maši, počastimo Jezusa s pesmijo naših mladih, kratkimi mislimi in
tišino.
Romanje otrok SBP na Ponikvo bo v soboto, 5. maja, prijavite se s. Emi,
ura odhoda bo naknadno sporočena.
Gasilci: V petek je god sv. Florjana. Vabljeni k sveti maši za gasilce v soboto,
5. 5. ob 19.30 v župnijsko cerkev sv. Jurija. Naj bo to majhna pozornost in
hvaležnost za vašo solidarnost do ljudi v raznih stiskah.
Koncert Marijinih pesmi bo imela Leila Irgl v naši župnijski cerkvi v nedeljo,
6. maja po večerni maši. Lepo povabljeni k poslušanju Marijinih pesmi v
Marijinem mesecu maju.
Oklici: Oklicana sta: Ženin Dejan Krapež, sin Simona in Anne roj. Žarić, Šturje,
in nevesta Sara Šeovac, hči Aca in Snježane roj. Vujanić, Rijeka (HR).
Oklicana sta: Ženin Samo Likar, sin Miroslava in Vere roj. Blaško, Šturje, in
nevesta Emanuela Krapež, hči Ljudmile Drole, Vipava.
Naj jih na skupni življenjski poti spremlja Božji blagoslov in priprošnja Matere
Marije.
Shod v Logu. Z mesecem majem se začnejo shodi v Logu. Shodi, ki so vsako prvo
nedeljo v mesecu od maja do oktobra, potekajo na določeno temo; letos na temo
Družina, zibelka vere. Spoved ob 16h, maša ob 17h.
NAPOVEDNIK:
Priprava na krst: Šturje, torek 8., 15. in 22. maj ob 20h.
Prvo sveto obhajilo: 13. maj ob 10h.
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

