Šturje: maše od 23. 10. do 30. 10. 2016
NEDELJA
23. oktober
30. nav. nedelja misijonska

Pon., 24.10.
Anton M. Klaret
Torek, 25. 10.
Darija

Sreda, 26. 10.
Četrtek, 27. 10.
Petek, 28.10.
Simon in Juda Tadej

Sobota, 29. 10.

NEDELJA
30. oktober
31. nav. ned. –
žegnanjska

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

++ starši Božič, Lavričeva 8
Za žive in rajne župljane /sv. krst/
+ Boris Kavčič, Polževa 8
Maša v domu starejših občanov
V zahvalo, Žapuže 43/B
+ Ana Likar, Lavričeva 58
+ Evstahij Štrancar in vsi živi, Žapuže 7
+ Vincencij Černigoj, Polževa 6/E
+ Vinko Curk, Idrijska 32
++ Blaško, Žapuže 1
+ Miroslav Peljhan, Polževa 12/B
++ starši Cencič, Bevkova 1
V zahvalo za 70 let življenja in 40 let zakona
++ Marc, Levstikova 2
+ Drago Movrin, Bevkova 2
+ Dragica Šušmelj, Polževa 4

08.00
10.00
18.00

V zahvalo in priprošnjo, Cebejeva 42
Za žive in rajne župljane
+ Ivan Sever, IV. Prekomorske 24

Oddane maše: 1. Na čast p. Piju; 2. Za zdravo pamet
Premik ure na zimski čas: V soboto bomo pomaknili urine kazalce, zato bodo
nedeljske večerne svete maše ob 18.00,
delavniške pa z naslednjim tednom ob 18.30
MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED VEČERNO MAŠO: OB 18.30
24. 10. 16
25. 10. 16
26. 10. 16
27. 10. 16
28. 10. 16
29. 10. 16
31. 10. 16

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
PONEDELJEK

MPS VEČERNA ZARJA
ŽUPNIJSKA KARITAS
BRALCI
MEŠANI PEVSKI ZBOR
MLADINCI
MARIJIN ZBOR
MPS VEČERNA ZARJA

GALA KONCERT RADIA OGNJIŠČE bo 20. novembra ob 15h v Ljubljani.
Rezervirali smo 50 vstopnic, prijave sprejemam do 10. 11., sicer karte odpovemo.
Organizirali bomo avtobusni prevoz. Cena vstopnic je 15 €, prispevek za prevoz
okrog 8 €. Prijavite se župniku ali Mariji Vrtovec.

23.10.2016 – 30.10.2016; št. 5-16/17
23. oktober: 30. med letom

Iz svetega evangelija po Luku

Evangelij: Lk 18, 9 -14
FARIZEJ IN CESTNINAR
Cestninar je s povešenim pogledom
stal za drugimi možmi v templju. Dobro
se zavedajoč svoje nevrednosti, je bil
poln kesanja. Komaj si je upal prositi za
odpuščanje. Spredaj je stal farizej,
reden obiskovalec templja. Očitno je bil
zadovoljen s seboj in je bil prepričan, da
je tudi Bog enako zadovoljen z njim, saj
je v molitvi naštel celo vrsto dosežkov.
Toda Jezus zaključi pripoved s tem,
da pove, kako temu ni bilo tako. Postavi
se na cestninarjevo stran. Ne prvič!
Nekoč so mu očitali, da se druži s
cestninarji in grešniki. Povedal jim je, da
ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak
bolni. Farizej se ima za zdravega, in to
po svoji zaslugi in ima zato pravico do
Božje naklonjenosti. Bog ga je dolžan
pohvaliti pred drugimi. Božje usmiljenje:
čemu? Odpuščanje: česa? Vse to farizeju ne gre v glavo. Še kako pa seže v
glavo in srce cestninarju, ki brez Božjega usmiljenja ne vidi pred seboj nobene
prihodnosti več. Njegova prihodnost je
edino Božje usmiljenje; pa tudi naša.
Pa imamo Jezusa tudi mi na svoji strani!
Toda, ali čisto zares čutimo isto kot
cestninar? Zaupamo v Božje usmiljenje
namesto v lasten ponos? Čakamo, kdaj
se nas bo Bog usmilil, ali kdaj nas bo
hvalil?

(Lk 18,9-14)
9

Nekaterim, ki so zaupali sami vase, da
so pravični, in so
druge zaničevali,
pa je povedal tudi
to priliko: 10 »Dva
človeka sta šla v
tempelj molit,
eden farizej in
drugi cestninar.
11 Farizej se je
postavil in je sam
pri sebi tako molil: ‚Bog, zahvalim te, da
nisem kakor drugi ljudje: roparji,
krivičniki, prešuštniki, ali tudi kakor ta
cestninar; 12 postim se dvakrat v tednu,
desetino dajem od vsega, kar dobivam.‘
13 Cestninar pa je od daleč stal in še oči
ni hotel povzdigniti proti nebu, ampak se
je trkal na prsi in govoril: ‚Bog, bodi
milostljiv meni grešniku!‘ 14 Povem vam:
Ta je šel opravičen na svoj dom, oni pa
ne; zakaj vsak, kdor se povišuje, bo
ponižan in, kdor se ponižuje, bo
povišan.«
Danes je misijonska nedelja
Ni važno, kaj delamo,
niti koliko delamo,
temveč s kolikšno ljubeznijo
opravljamo delo, ki nam je
zaupano.
Nabirko današnje nedelje namenjamo
misijonom.

Oznanila župnije Šturje
Uradne ure: četrtek od 09h do 11h in od 17h do 18h.
Češčenje Najsvetejšega: četrtek po maši, počastimo
Jezusa!
Mladinska in veroučna sveta maša bo v petek.
Sodelovanje pripravi 3. razred.
Srednješolci: mladinsko srečanje v petek po maši.
Birmanci: Za nami je duhovna obnova. Hvala staršem in animatorjem za zelo
dobro sodelovanje. V petek ob 17.45 bo spet običajen verouk, sodeluje peta
skupina staršev. Z novembrom bo birmanski verouk ob 17.15.
Čiščenje in krašenje cerkve: Vipavska cesta.
Liturgični bralci: Srečanje bo v ponedeljek, 24.10., po maši v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: Otroke vabimo v torek ob 17.30. S s. Emo boste
izbrali spodbudne knjige za branje.
Večerna zarja: Srečanje bo izjemoma v torek po večerni maši v župnišču.
Vabimo še nove člane, tudi moške.
Starši 2. razreda: Vabim vas na srečanje v Marijin dom v sredo ob 18h.
Župnijski pastoralni svet: Seja bo v sredo po maši v župnišču.
Sveča molitve: Bliža se praznik Vseh svetih. Ko bomo obiskovali grobove naših
rajnih, jih objemimo z molitvijo. Člani Župnijske Karitas bodo v ta namen
naslednjo nedeljo delili letak z molitvijo za rajne na pokopališču. Eno svečko manj
za čistejše okolje, pa eno molitev več za srečno večnost naših rajnih.
Iz škofije smo v tem tednu dobili:
Kanonično poslanstvo za poučevanje verouka za s. Emo.
Potrditev izrednih delivcev svetega obhajila: s. Ema Alič, Viljem Vrtovec in Lojze
Majnik. Vsem se zahvaljujem za pripravljenost in čestitamo za zaupano vam
poslanstvo. Veseli smo, da ima zdaj župnija šest izrednih delivcev, naredili bomo
razpored, da bodo lepo pokrite nedeljske in praznične maše.
Župnijski gospodarski svet se je sešel v četrtek. V razmislek smo vzeli
odločitev, ali bomo v prihodnje najprej obnavljali Marijin dom ali cerkev. Marijin
dom potrebuje generalno obnovo, cerkev pa manjše posege (ureditev krstnega
kamna, sedeže za strežnike, vprašanje primernosti sedanjega ambona,…) in
beljenje. Kaj bo prej prišlo na vrsto, bodo člani gospodarskega sveta premislili do
naslednje seje, ki bo po novem letu. Veseli bomo tudi mnenj župljanov. Člani so
tudi predlagali nov sesalec za cerkev.
Ob župnišču se bo v prihodnje uredilo nadstrešek, ker je sedanji dotrajan.
Vabilo škofa Jurija za člane gospodarskih svetov: Vabim vas na škofijsko
srečanje članov ŽGS, ki bo v soboto, 29. 10. 2016 ob 09h, v prostorih Škofijske
gimnazije Vipava. Potek srečanja bo sledeči: najprej kratka predstavitev treh
vprašanj: 1. Vloga in naloge članov ŽGS, 2. Pregled finančnega stanja župnij in
priključevanje župnij z majhnim prihodkom, 3. Zahvala nedeljnikom in potrebnost
širitve kroga darovalcev za Cerkev. Ves ostali čas bomo posvetili vašim odzivom
in vprašanjem, vašim predlogom in pobudam.

Mladinski zbor vabi nove vesele pevke.
Pojemo ob nedeljah ob 8h pri maši,
vaje pa imamo takoj po maši. Barbara 051 603 924.
Blagoslov domov: Prijavnico dobite zadaj v cerkvi, škatla za prijavnice je v cerkvi
pod križem, lahko pa jo oddate tudi osebno v župnišču.
Mašni nameni: Hvaležen sem, da naročate veliko svetih maš. S tem se kaže vera v
Jezusa, ki je Gospod živih in mrtvih. Sporočam pa, da imam do novega leta zasedene vse
dni za večerne maše, kakšen prost termin se dobi za jutranje. Zato zelo priporočam, da ob
naročanju svetih maš dovolite, da kakšno oddam tudi drugim duhovnikom, ki so brez
mašnih namenov. Oddane maše bodo oznanjene v oznanilih.

Skupina Srce: Za enkrat skupine ne bo, ker ni dovolj prijavljenih. Če bo
zanimanje, se bodo srečanja začela kasneje.
Nameni molitve v tem tednu:
Ponedeljek: (ki je od mrtvih vstal): Za vse, ki potrebujejo spreobrnjenje.
Torek: (ki je v nebesa šel): Za trdno vero našim župljanom.
Sreda: (ki je Svetega Duha poslal): Za naše birmance.
Četrtek: (ki je tebe, Devica, v nebesa vzel): Za bolne, da bi sprejeli svete
zakramente.
Petek: (ki je tebe, Devica, v nebesih kronal): Za naše družine in duhovne
poklice.
Sobota: (ki naj se usmili duš v vicah): Za vse pokojne sorodnike.
Nedelja: (ki je od mrtvih vstal): Za žive in rajne župljane.
N A P O V E D N I K:
+ Zakonski jubilanti: Zakonske jubilante, ki letos obhajate 60, 55, 50, 40, 30, 25, 20, 10
let od sklenitve cerkvene poroke vabimo na zahvalno mašo, ki bo na zahvalno nedeljo, 6.
nov. 2016 ob 10h. Povabljeni vsi, ki ste se poročili tako v Šturjah, kakor tudi drugje, pa
živite v naši župniji. Povabljeni tudi tisti, ki ste sveti zakon sklenili v lanskem letu.
+ Svetopisemska skupina: srečanje bo v ponedeljek, 31.10., po večerni maši.
+ Animatorji: Program ANIMATORIJ bo za vse oratorijske animatorje in animatorje
pomočnike v soboto 5. 11., med 9. in 15. uro na Škofijski gimnaziji Vipava.
+ Strežniki: Dekanijsko srečanje strežnikov bo v soboto 5. 11., med 9. in 13. uro na
Škofijski gimnaziji Vipava.

I Z S K U P N I H O Z N A N I L:
+ Priprava staršev na krst otrok bo tri zaporedne torke v novembru ob 20. uri v Marijinem
domu v Šturjah in sicer: 8., 15. in 22.
+ Delavnice za veroučence: Na Škofijski gimnaziji v Vipavi tudi letos med jesenskimi
počitnicami pripravljajo delavnice za otroke, in sicer v sredo, 2. novembra za učence 7.,
8. in 9. razreda. Prijavnice so na spletni strani www.sgv.si.
+ Bogoslužje za pokojne na pokopališču v Ajdovščini bo na Vse svete ob 14. uri.
Zbrali se bomo v atriju mrliške vežice. Tam bo bogoslužje Božje besede s prošnjami za
pokojne, nato bomo duhovniki blagoslovili grobove – ne vsakega groba posebej, ampak
na začetku vsake vrste.
+ Na Vse svete bo po deseti maši tudi blagoslov šturskega pokopališča.
_____________________________________________________________________________________________

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; e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;
g. Ivan: 041 885 796

