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+ Veno , Žapuže
SVETA GORA: Za žive in rajne župljane
+ Lojze, Grivška pot
++ starši Štokelj, Lavričeva 25
DSO: + Jan Zelinšček
Živi in pokojni Bajc, Žapuže 33/A
V čast SD
+ Franc Razpor, I. Kosovela 17
+ Jožef Pregelj, Polževa 13/A
30. dan + Franc Brecelj, Žapuže 46
+ duh. Slavko Černigoj
V čast predragoceni Jezusovi krvi
V čast SD, Idrijska 5/A
+ Ivan Sever, IV. Prekomorska 24
++ starši Bajec, Cebejeva 35
Žapuže: V zahvalo, Žapuže 26
++ Rustja in Levpušček, Grivče 4
Za dušno in telesno zdravje, Grivče 8
Za žive in rajne župljane ter za
novokrščence
++ starši Ipavec, Polževa 8

Oddane maše: + Veronika Starc, + Ivana Pavlič, dar Čibejevi; + Peter
Lulik, Ob Hublju 5.
Hvala, ker dovolite, da so nekatere maše opravljene tudi drugje. Do
novega leta so prosti samo nekateri jutranji termini. Večerni so vsi
zasedeni. Priporočam, da dovolite, da maše oddam duhovnikom, ki
nimajo mašnih namenov.
Iz zapisnika seje ŽPS, ki je bila v soboto, 15. 9. 2018:
Člani ŽPS so se v delu po skupinah pogovarjali o oznanjevalnem in
liturgičnem poslanstvu vernikov. Predlagajo več vključevanja družin v
življenje župnije. Vsak razred naj ima enega ali dva predstavnika staršev,
ki potem vabijo k določenim nalogam starše posameznih razredov. Tudi
glede oblikovanja nedeljskih svetih maš, naj bi enkrat mesečno
sodelovali posamezni razredi skupaj s starši.
Na seji ŽPS smo poskušali analizirati naše stanje in podati predloge, o
katerih pa bo potrebno še govoriti, preden bodo narejeni sklepi. K temu
naj pripomorejo tudi župnijske skupine, npr. bralci, zborovodje, starši,…

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
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Misel ob nedeljskem evangeliju
Jezus je s svojimi na poti, na kateri jih želi poučiti o najglobljem smislu
odrešenjske poti, ki vodi preko trpljenja in smrti v Božje kraljestvo. V tej šoli pa
so bili tako Jezusovi učenci, kot smo tudi mi danes, tako težko učljivi. »O čem
ste se menili med potjo?« Jezus čuti, da gre pri njegovih učencih za
vrednotenje meril starega in novega sveta. Navajeni ponižujočih življenjskih
razmer sanjajo o vzponu, ki bi jim končno pomagal do moči in prestiža. To so
sanje tudi danes. Pa ne le beguncev, ki so se odpravili na tvegano pot v
Evropo, so sanje po malem vsakega izmed nas, ko se znajdemo v vrvežu
vsakdanjika. Potem pride Jezus, ki obrne naše predstave na glavo. Hočete
biti prvi? Potem ste zadnji! Hočete biti vladarji? Potem ste služabniki vsem!
Majhen otrok je postavljen na sredino - ki je v primerjavi z velepomembnimi
odraslimi osebami nepomemben. Vidimo, da je težko prerasti željo »biti
pomemben«: spoštovan, ljubljen, cenjen, upoštevan s strani tistih, ki nekaj
pomenijo. Jezusova logika blagrov nam v tem svetu vrednotenja pomeni prej
grožnjo kot napredek in si z njo ne znamo pomagati. Logika nepokvarjenega
otroškega mišljenja, dajati prednost odnosom pred materialnimi stvarmi nas
sprašuje za kolikšno vrednost cenimo kakšno stvar. Pred dnevi me je
nagovorila prispodoba iz knjige Iz ječe v slavljenje: Če vam kot darilo ponudim
deset centov, verjetno ne boste ravno vzhičeni. Morda se boste začudili zakaj
sem to storil. Morda se mi boste celo smejali. Če vam dam še en kovanec in
vam povem, da vam ga dajem zastonj, boste zmajali z glavo in postali še bolj
začudeni. Če vam namesto desetih centov ponudim šop bankovcev za sto
tisoč evrov, sem prepričan, da bi bili v trenutku navdušeni; in če bi darilo
povišal na dvesto tisoč, bi presenečeni buljili vame. Bog nam je dal veliko
čudovitih darov. Zastonj so, če želimo prositi zanje. Toda morda jih
sprejemamo kot darila za deset centov. Zaradi desetih centov se ne
razburjamo. Ko razmišljamo o desetih centih nam srce ne utripa nič hitreje. Ko
premišljujemo o Jezusovih napovedih o trpljenju, smrti in vstajenju ne jočemo
od sreče in veselja. Kaj je narobe? Je vzrok za to odrešilni načrt? Ne, ampak
mi živimo v svetu desetih centov! Jezusov očitek apostolom na vprašanje kaj
so se pogovarjali po poti je v merilu Jezusovega sporočila na nivoju desetih
centov. Sam pa nam v tej šoli življenja želi podeliti neskončno več. Sprejmimo
ta dar in njegovo logiko kaj nam skuša dopovedati, ko postavi v sredo otroka,
ga »pocarta« z nežnostjo starševske topline in s tem pokaže na bistvo ljubezni
do bližnjega.

OZNAN ILA

NAPOVEDNIK

Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in 17.30 – 18.30.
Verouk je reden za vse skupine.

Veroučno mašo v petek oblikuje 5. r.
Pri birmanskem verouku v petek
sodeluje druga skupina staršev.
Mladinska skupina: Petek ob 19.45 v
Marijinem domu. Lepo povabljeni
srednješolci in študentje.
V četrtek, 11. oktobra, bo v Ljubljani v
Šentvidu festival sodobne krščanske
glasbe RITEM SRCA. Nanj vabimo
predvsem
mlade.
Letos
bo
organiziran avtobus iz Ajdovščine in
Vipave. V ceno 10€ je vštet avtobusni
prevoz in vstopnica. Odhod iz
Ajdovščine
16.30,
iz
Vipave
16.40. Prihod domov okrog 22.15.
Prijave do nedelje 7.10. g. Markotu
Sabotiču po SMS na številko 051 677
727 (župnik na Planini).
Molitev pred Najsvetejšim: četrtek
po maši.
Skrb za cerkev: Na brajdi, sledi
Grivška pot.
Darovi za obnovo prezbiterija:
895,00 EUR, 10 darovalcev.
Dar za cerkev na Fužinah: 50 EUR, 1
darovalec.
Za vse vaše darove Bog povrni!

Jezusov učenec je drugim
služabnik
(Mr 9,30-37)

Tisti čas so Jezus in njegovi učenci
prepotovali Galilejo, vendar ni
žêlel, da bi kdo to izvedel. Učil je
namreč svoje učence in jim govóril:
»Sin človekov bo izročèn v
človeške roke in ga bodo umorili,
ko pa bo umorjen, bo po treh dneh
vstal.« Oni niso razumeli te
besede, a so se ga bali vprašati.
Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v
hiši, jih je vprašal: »O čem ste se
menili med potjo?« Oni pa so
molčali, kajti med potjo so
razpravljali med seboj, kateri
izmed njih je največji. Tedaj je
sédel, poklical dvanajstére in jim
rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj
bo izmed vseh zadnji in vsem
služabnik.« In vzel je otroka, ga
postavil mednje, ga objel in jim
rekel: »Kdor sprejme enega takih
otrok v mojem imenu, mene
sprejme; kdor pa mene sprejme,
ne sprejme mene, temveč tistega,
ki me je poslal.«

Svetopisemske urice za najmlajše: Starši, ki bi želeli, da se otroci udeležujejo
svetopisemskih uric za predšolske otroke, povabljeni na pogovor v ponedeljek,
24. 9. ob 18h v župnišče. Zaradi birmanskega leta in zasedenosti katehetov,
bomo urice morda oblikovali skupaj z vami.
Liturgični bralci: Srečanje bo v ponedeljek ob 19.30 župnišču. Vsak bralec
Bogu posodi svoj glas, da se oznanja Božja beseda. Veseli bomo novih
sodelavcev pri branju Božje besede. Bralci imamo redna mesečna srečanja, kjer
se na branje pripravljamo. Tudi novim bralcem bomo pomagali, da se lepo
vpeljejo v to službo.

Večerna zarja: Vse starejše vabimo na molitveno pogovorno skupino, ki
jo imamo dvakrat mesečno. Prvo srečanje bo v sredo, 26. 9. ob 19.30 v
župnišču.
Priprava na krstno mašo bo v soboto ob 17h v cerkvi. Povabljeni vsi starši, ki
boste v nedeljo krstili svoje otroke.

Molitveno romanje v Medjugorje z duhovno obnovo na poti bo od 4. –
6. oktobra. Cena pri polnem avtobusu znaša 110 EUR (dve nočitvi,
večerja, zajtrk, kosilo, večerja, zajtrk). Še nekaj prostih mest.
Svetopisemska skupina: Prvo srečanje bo v ponedeljek, 01. oktobra
zvečer po maši. Skupina se srečuje vsak drugi ponedeljek, torej dvakrat
mesečno. Nadaljevali bomo z branjem Matejevega evangelija. Na prvem
srečanju bomo brali 13. poglavje. Sveto pismo je osnovna krisjanova
knjiga, zato povabljeni na Svetopisemsko skupino tudi novi člani.
Velikokrat se sliši, da Svetega pisma ne razumemo. Imamo priložnost,
da skupaj odkrivamo pomen božje besede za naše življenje.
Skupina ob Katekizmu Katoliške Cerkve: Na 788 straneh je povzet
nauk Katoliške Cerkve. Knjiga je razdeljena v štiri velika poglavja:
Veroizpoved, Zakramenti, Življenje v Kristusu in Božje zapovedi ter
Krščanska molitev. Ob vsebini te knjige se bomo srečevali vsak drugi
ponedeljek, izmenično s Svetopisemsko skupino. Prvo srečanje bo v
ponedeljek, 8. oktobra po večerni maši v župnišču. Povabljeni lanski in
novi udeleženci.
Srečanje starejših, bolnih, invalidov bo v naši župniji v nedeljo, 7.
oktobra ob 10h. Svojce prosimo, da svojim domačim, ki ne morejo redno
v cerkev, omogočite prevoz k tej sveti maši. Kdor nima prevoza, naj, se
lahko obrne na sodelavce Karitas, ki bodo poskrbeli za prevoz (Miljeva
041 493 016).
Ob 09.30 bo v cerkvi molitev rožnega venca in priložnost za sveto
spoved, ob 10h sveta maša in priložnost za bolniško maziljenje, po maši
pa še druženje v Marijinem domu.
Škofijsko srečanje birmancev 2019: Z birmanskimi družinami smo
načrtovali romanje v Oglej in na Barbano v soboto, 13. oktobra. To
romanje bomo preložili na drug datum, ker smo v tem tednu dobili
obvestilo iz škofije, da bo na to soboto, 13. oktobra, škofijsko srečanje
birmancev v Vipavi. Prisotni bodo vsi trije birmovalci (škof Jurij, škof
Metod in generalni vikar Slavko Rebec), za birmance bodo pripravljene
zanimive delavnice. Natančen program nam bodo še sporočili, starše pa
prosimo za prevoz. Če kdo od birmancev ne more iti na to srečanje, naj
se pogovori z župnikom.
Beljenje cerkve: V ponedeljek, 8. oktobra, se bo v cerkvi postavljal
gradbeni oder za beljenje cerkve. Beljenje bo pod vodstvom Petra
Batiča. Maše bodo ponovno v Marijinem domu. V nedeljo, 14. oktobra,
bodo svete maše ob 8h in ob 10h na Fužinah in ob 10h tudi v Žapužah.
Vsak naj gre tja, kjer mu je lažje. Člani ŽPS predlagajo, da gremo z avti
mimo Šturskega placa in poberemo tiste, ki nimajo prevoza do svetega
Antona na Fužinah. Večerne maše to nedeljo ne bo. V Logu pa bo ob
17h Terčeljev shod.

