RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 22. 10. – 29. 10. 2017

22. OKT. 2017

08.00
10.00
19.00

Za žive in pokojne, Bazoviška 2
Za žive in rajne župljane
Za družino Vermiglio

Pon., 23. 10.

10.00
19.00

Maša v Domu starejših občanov
V zahvalo in priprošnjo ob zlati poroki, I. Kosov.
Na čast SD, Lavričeva 23
+ Bernarda in Jožef Brecelj, Lavričeva 33
+ Vincencij Črnigoj, Polževa 6/E
++ Čibej, Cebejeva 11
V čast SG v zah. in prip., Slavljenke Večernice
++ Bajec, IV. Prekomorske 38
+ Slavica Ergaver, Polževa 21
++ starši Štrancar, Žapuže 5
++ Blaško, Žapuže 1

29. NAV. NED
misijonska

Torek, 24. 10.
Anton M. Claret

Sreda, 25. 10.
Četrtek, 26. 10.

Petek, 27. 10.
Sobota,28. 10.
Simon in Juda
30. NAV. NED
žegnanjska
29. OKT. 2017

07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
08.00
10.00
18.00

++ Pregelj, Kidričeva 52
Za zdravje, Slomškova 2
+ Drago Movrin, Bevkova 2
Za žive in rajne župljane
++ starši Trošt, IV. Prekomorske 12

Oddane maše: ++ starši in brata; V čast SD.
Misijonska nedelja, 22. oktober: Molitve in miloščino bomo darovali misijonom.
MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED
VEČERNO MAŠO
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
30. 10.
31. 10.

PONED.
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
PONED.
TOREK

VEČ ZARJA
MPZ
SESTRE
SP SKUPINA
BRALCI
MAR ZBOR
VEČ ZARJA
ŽK

Izredni delivci svetega obhajila
Dosedanji skupini izrednih delivcev
svetega obhajila (s. Milka Saje,
s. Ema Alič, Alojz Grahor, Alojz Majnik
Vili Vrtovec, Marko Pregeljc) se je s
škofijskim dovoljenjem pridružil tudi
Matej Štrancar. Odkar je s. Vida
odšla, smo bili pri župnijski maši ob
nedeljah brez enega delivca.
Izredni delivci obhajila opravljajo svoje
poslanstvo s škofovim dovoljenjem,
zato ni treba izbirati, od koga bomo
obhajilo prejeli. Pomembno je, kaj
prejemamo, ne kdo je delivec. Razni
zadržki so povsem odveč. Vsem tem
sodelavcem se iskreno zahvaljujem
za sodelovanje.

29. NAV. NED.

22. 10. 2017 – 29. 10. 2017; št. 39/17
'Radost ljubezni' –
POLOŽAJ DANAŠNJE DRUŽINE

Dajte cesarju cesarjevo in Bogu Božje
(Mt 22,15-21)
Tisti čas so farizeji odšli in se posvetováli,
kako bi Jezusa ujeli v besedi. K njemu so
poslali svoje učence skupaj s herodovci in
so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben
in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš
na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej
nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati
cesarju davek ali ne?« Jezus pa je spoznal
njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me
preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni
novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je
rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?«
Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je
rekel: »Dajte torej cesarju, kar je
cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«

Blagor družine je odločilnega
pomena za prihodnost sveta in
Cerkve. Domača hiša je dandanes
že postala prostor večje svobode,
enakomerne delitve obveznosti,
odgovornosti in nalog. Boljša osebna
komunikacija med zakonci prispeva
k temu, da je družinsko sobivanje bolj
človeško. Družba, v kateri živimo, in
tista, proti kateri gremo, ne
dovoljujeta nekritičnega vztrajanja pri
preteklih oblikah in vzorcih. Po drugi
strani se zavedamo antropološkokulturnih sprememb, zaradi katerih
imajo posamezniki s strani družbenih
struktur manj podpore v svojem
čustvenem in družinskem življenju kot v preteklosti.

Rastočo nevarnost predstavlja individualizem, ki pači družinske vezi in družinskega
člana obravnava kot otok. Pretirana individualistična kultura posedovanja in užitka
vnaša v družine ozračje nestrpnosti in nasilja. Poleg tega je tu še današnji življenjski
ritem, stres, organizacija družbe in dela. To so dejavniki, ki ogrožajo možnost trajnih
izbir. Če preveč cenimo individualno oblikovanje osebnosti, ki stavi na pristnost,
namesto da bi posnemala že ustaljene vzorce vedenja, je to sicer vrednota, ki lahko
pospešuje različne sposobnosti in spontanost, toda če je slabo usmerjena, lahko
povzroči nenehna sumničenja, beg pred zavezujočimi odnosi, zaprtost v udobje in
domišljavost. Svoboda izbire nam omogoča, da načrtujemo lastno življenje in
razvijamo osebne potenciale, toda če tej svobodi manjkajo plemeniti cilji in osebna
disciplina, se izrodi v nesposobnost, da bi se velikodušno darovali. V mnogih deželah,
bodo živeli sami, ali takih, ki preživljajo čas v dvoje, ne da bi stalno živeli skupaj.
Če te težnje vplivajo na pojmovanje družine, lahko ta postane začasen kraj bivanja,
kamor pridemo, ko se nam zdi, da je to za nas koristno, ali kamor se odpravimo, da bi
zahtevali svoje pravice, medtem ko ostanejo vezi prepuščene na milost in nemilost
bežni nestalnosti želja in okoliščin (AL34).

OZNANILA ZA TEDEN 22. 10. – 29. 10. 2017
Uradne ure: Sreda 17.30 – 18.30 in četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli v župnišču tudi
izven uradnih ur, če sem doma.
Priložnost za sveto spoved pred praznikom vseh svetih bo ta četrtek od 17h do
večerne maše. Spovedoval bo pater iz Križa.
Češčenje Najsvetejšega: Molitev v četrtek po maši. Pridite, molimo!
Verouk je reden za vse skupine.
Veroučna in mladinska maša: V petek sodeluje 3. razred, četrtkova skupina. Starši
so naprošeni, da preberejo berilo.
Mladinsko srečanje za mlajšo skupino bo v petek ob 20h v župnišču.
Duhovni vikendi za veroučence višjih razredov:
6. in 7. razred: 17. – 20. november Otalež.
8. in 9. razred: 1. – 3. december Otalež.
Dar za župnijo: 620 EUR, 8 darovalcev. Bog povrni.
Dar za Karitas: 100 EUR, 1 darovalec, Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Nove Žapuže, sledi Kožmani.
Piškotki za misijone: Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali
pri peki piškotkov za misijone. S prostovoljnimi darovi
podprimo delo otrok za misijone. Bog povrni.
Župnijska Karitas: Srečanje bo v ponedeljek po večerni maši
v župnišču.
Skupina ob Katekizmu: Srečanje v torek po večerni maši v župnišču.
Večerna zarja: Srečanje v sredo po večerni maši v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci vabljeni na srečanje v četrtek ob 17h v
župnišču.
Oktober – mesec rožnega venca: Rožni venec je v obliki vrvice, kar nakazuje, da ta
molitev povezuje. Naj v tem mesecu povezuje naše družine ob večerih, župnijo pa
pred vsako sveto mašo. V tem tednu molimo za vse naše bolnike.
Srečanje za člane Živega rožnega venca: V soboto po
večerni maši povabljeni vsi, ki ste člani molitvene verige ŽRV
in vsak dan molite eno desetko za nove duhovne poklice.
Vabimo tudi nove člane k tej vsakodnevni molitveni
povezanosti. Srečanje bo v Marijinem domu.
Sv. Janez Pavel II.: Danes se spominjamo godovnega dneva
rajnega papeža. Bil je velik popotnik in prav na svojih
potovanjih uresničeval svoje misijonsko poslanstvo. Pri svojih
apostolskih potovanjih je obiskal 129 držav. Bil je papež
rožnega venca in častilec Matere Marije z geslom: Ves tvoj!
Urnik večernih maš bomo naslednjo nedeljo premaknili na zimski čas. Iz sobote
na nedeljo bomo namreč urine kazalce premaknili eno uro nazaj. Že naslednjo
nedeljo bo večerna maša ob 18.00, ob delavnikih pa bodo maše ob 18.30.

NAPOVEDNIK
Liturgični bralci: Srečanje bo v ponedeljek, 30. okt. Po večerni maši.
Zakonski jubilanti: Vsi, ki letos obhajate okrogle obletnice poroke: 60, 55, 50, 40, 30,
25, 20, 10 in 1 leto, lepo povabljeni k zahvalni maši v nedeljo, 5. novembra ob 10h.
Letos vabimo tudi pare, ki ste sklenili sveti zakon v letu 2017, da se Bogu zahvalimo
z vami in za vas. Vabimo tudi tiste jubilante, ki niso sklenili cerkvenega zakona v naši
župniji in zanje nimamo podatkov, pa ste prav tako iskreno vabljeni na praznovanje,
ker živite v naši župniji.
Predavanje za tiste, ki so doživeli zakonsko razvezo bo v Gimnaziji v Vipavi
7.11.2017 (Gena Pupis - Otroci v luči ločitve), 12.12. 2017(p. Tomaž Mikuš Osvobajanje od zamer) in 9. 01.2018 (p. Vili Lovše - Kako sprejeti križ ločitve), ob 20h.
Oratorijski dan bo v soboto 11. nov. od 09h do 15.30 pred Marijinim domom.
Vabimo vse otroke. Prijave pošljite na oratorij.sturje@gmail.com. Prijava pomeni, da
na omenjeni mail napišete ime in priimek otroka ter telefonsko številko staršev, kamor
vas v času programa v nujnih primerih lahko pokličemo.
Počitniške delavnice na Škofijski gimnaziji v Vipavi: Za učence 7., 8., in 9. razreda
pripravljajo na Škofijski gimnaziji počitniške delavnice, ko se lahko znanja in učenja
lotijo na sproščen način. Delavnice bodo v ponedeljek, 30. oktobra 2017 od 9. do 13.
ure. Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna, prispevek za malico je prostovoljen.
Prijava je mogoča na spletni strani gimnazije.
Naslednjo sredo bomo obhajali praznik Vseh svetih. Maše po nedeljskem
razporedu. Po deseti maši procesija na štursko pokopališče in molitev za rajne.
Bogoslužje za rajne na mestnem pokopališču pa bo ob 14h.
Misijonariti z Marijo, Materjo evangelizacije
Dragi bratje in sestre, misijonarimo z zgledom Marije, ki je Mati
evangelizacije.
Navdihnjena od Svetega Duha je sprejela Besedo življenja v
globino svoje ponižne vere. Naj nam Devica Marija pomaga, da
bomo tudi mi izrekli svoj »da« v nujnosti oznanjevanja
Jezusove vesele novice v našem času. Naj nam izprosi novo
gorečnost
velikonočnih kristjanov, da bomo vsem ponesli evangelij
življenja, ki zmaguje nad smrtjo. Naj prosi za nas, da si
pridobimo sveto gorečnost iskanja novih poti, po katerih bo dar
odrešenja dospel do vseh ljudi.« papež Frančišek

ODPRI SRCE, ODPRI ROKE,
OTIRAJ BRATOVSKE SOLZE,
SIROTAM OLAJŠUJ GORJE.
(Simon Gregorčič)

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

