RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 24. 09. – 01. 10. 2017
25. NAV. NED.
Slomškova
24. SEPT. 2017

Pon., 25. 9.

Torek, 26. 9.
Kozma in Damijan

Sreda, 27. 9.
Vincencij Pavelski

Četrtek, 28. 9.
Venčeslav
Petek, 29. 9.
Nadangeli

Sobota, 30. 9.
Hieronim
26. NAV. NED.
Rožnovenska
01. OKT. 2017

08.00
10.00
19.00

Za žive in pokojne Samec, V. Pilona 31
Za žive in rajne župljane – na Sveti Gori
V zahvalo in priprošnjo, Kožmani 1

07.00
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
08.00
10.00
19.00

V zahvalo, Cebejeva 47
++ Černigoj in Jakopič – Dom starejših
8. dan + Alojz Hladnik, Žapuže 30 – v Žapužah
Po namenu, Bazoviška 15
+ Anton Repič, Žapuže 8
+ Slavica Ergaver, Polževa 21
++ starši in brat Ferjančič, Lavričeva 23
30. dan + Lipka Bavčer, Grivška pot 31
Za žive in ++ Kranjc, Cebejeva 5
++ starši in brat Rožič, Lavričeva 23
V čast SD za zdravje, Goriška 9
++ Lavrenčič in Čoha, Bevkova 12
++ starši, Grivška pot 24
Po namenu, Žapuže 21/a
++ starši Krapež, Bevkova 1
Za žive in rajne župljane
++ starši Ipavec, Polževa 8

Center NOVO UPANJE vabi na delavnico: RAZVIJANJE NOTRANJE MOČI
Ko se nam zgodi, da se vedno znova znajdemo v odnosih, ki so za nas boleči …
Ena od možnosti ukrepanja je udeležba na delavnici Razvijanje notranje moči, kjer
je v kotizacijo vključena knjiga Kako najti moč za samopomoč? avtorice dr. Sabine
Jurič Šenk.
Kje: Rizzatova vila, Goriška cesta 17, Ajdovščina
Kdaj: 6. okt 2017 (16.30-20.00) in 7. okt. 2017 (09.00-13.30)
Kotizacija: 85 EUR, nakazilo na TRR: SI56 6100 0001 0628 540, Delavska
hranilnica ali gotovinsko plačilo ob prihodu.
Obvezne prijave do 01. okt. na: info@novoupanje.si ali sabina.juric.senk@utrink.si
Za več informacij pokličite: 030/23 51 17 (Jerneja) ali 041/ 34 14 14 (Sabina)
Delavnico bosta vodili: Jerneja Dimec Bratina, zakonska in družinska terapevtka,
in dr. Sabina Jurič Šenk, psihologinja.

UKULELA glasbene urice
Ukulela je v svetu vse bolj priljubljen 4-strunski instrument. Zaradi enostavnosti
igranja, praktičnosti in relativno nizke cene instrumenta ga igra vedno več ljudi.
UKULELA glasbene urice so namenjene starejšim otrokom in odraslim, ki bi želeli
osvojiti osnovno tehniko igranja na ukulelo.
Kdaj? SREDA 18.00 -19.00 Kje? Ljudska univerza Ajdovščina. Mentorica
programa: Ana Červ. Čimprej pokličite: 041 437 785. Udeležba je BREZPLAČNA.

25. NAV. NED.

24. 09. 2017 – 01. 10. 2017; št. 36/17
'Radost ljubezni' - TVOJI OTROCI SO
KAKOR OLJČNE MLADIKE

Božja dobrota presega človekov pogled
(Mt 20,1-16)

Tam, kjer v hiši za mizo sedita mož in
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško
žena, se pojavijo otroci, ki ju
kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj
spremljajo »kakor oljčne mladike«; to
najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogódil za en
pomeni polni energije in življenjske
denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je
moči. Če so starši temelji hiše, so
šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel:
otroci
»živi
kamni«
družine.
›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In so šli.
Pomenljivo je, da je v Stari zavezi
Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako.
druga najpogostejša beseda po
In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam
besedi
božanstvo
(YHWH,
postajali, in jim je rekel: ›Zakaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹
»Gospod«) beseda »otrok« (ben),
›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite
izraz, ki kaže na hebrejski glagol
tudi vi v vinograd!‹ Pod noč pa je gospodar vinograda rekel
banah,
kar
pomeni
»graditi«.
svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih
Navzočnost otrok je znamenje
in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste
ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo
polnosti družine v neprekinjenosti
dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to
same zgodovine zveličanja od roda
prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so
do roda. Sveto pismo govori o družini
delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva
kot »Cerkvi, ki se zbira v hiši«.
in vročino.‹ Odgovóril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti
Življenjski prostor družine se je
krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je
spremenil v domačo cerkev, v kraj
tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali
evharistije, navzočnosti Kristusa,
ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker
sedečega za isto mizo. Družinska
sem jaz dober?‹ Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.«
hiša sprejema v svojo notranjost
Božjo navzočnost, skupno molitev in
zato Gospodov blagoslov (AL15). Družina je po svetopisemskih besedah tudi kraj
poučevanja otrok v veri. Psalm poveličuje družinsko oznanilo vere: »Kar smo slišali
in zvedeli, kar so nam naši očetje pripovedovali, ne bomo prikrivali njih sinovom,
pripovedovali bomo prihodnjemu rodu o Gospodovih slavnih delih in o njegovi moči
in o čudežih, ki jih je storil«. Zato je družina kraj, kjer starši postanejo prvi učitelji v
veri svojih otrok (AL16).
Starši imajo dolžnost, da resno izpolnijo svoje vzgojno poslanstvo, kot pogosto učijo
svetopisemski modreci. Otroci pa so pozvani, da sprejmejo in udejanjajo zapoved:
»Spoštuj očeta in mater«, kjer glagol »spoštovati« pomeni v polnosti izpolniti svoje
družinske in družbene obveznosti.
Evangelij nas spominja tudi na to, da otroci niso last družine, temveč imajo pred sabo
svojo lastno življenjsko pot. Jezus je zgled poslušnosti svojim zemeljskim staršem,
pokaže pa tudi, da življenjska izbira otroka in njegova osebna poklicanost lahko
zahtevata ločitev in izročitev Božjemu kraljestvu. V starosti 12 let odgovori Mariji in
Jožefu, da mora izpolniti drugo, višje poslanstvo, onkraj svoje zgodovinske družine.
Zato poudarja nujnost drugih, zelo globokih vezi tudi znotraj družinskih odnosov:
»Moja mati in moji bratje so ti, ki Božjo besedo poslušajo in spolnjujejo« (AL18).

OZNANILA ZA TEDEN 24. 09. – 01. 10. 2017
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.30 in četrtek 09.00 –11.00. Dobrodošli v
župnišču tudi izven uradnih ur, če sem doma.
Verouk je reden za vse skupine.
Mavrično katehetske igre: Kristina vabi otroke k Mavrično katehetskim
igram. Potekale bodo ob petkih ob od 16.30 – 17.30 v župnišču. Spomnimo,
da so naše članice MKI spomladi na Rakovniku osvojile prvo mesto. Tudi
letos vabimo otroke, da e priključijo petkovim uricam.
Dar za cerkev: 345 EUR, 7 darovalcev, Bog povrni.
Namesto cvetja pokojnemu Alojziju Hladniku darovi za cerkev: 200 EUR,
Bog povrni.

spodbuditi k setvi dobrega, plemenitega in srčnega. Želimo si, da bi sredi
vsakdana obrodile obilen sad.
Vsak bralec prebere vsaj tri knjige s priporočilnega seznama: prvo do 6.
decembra, drugo do 8. februarja in tretjo do 23. aprila.
Pevske vaje za četrtkovo češčenje: Dekleta vabljena na vajo ob četrtkih ob
18h v župnišče. Se zahvaljujem vsem dekletom, ki sodelujete pri četrtkovi
molitvi pred najsvetejšim.
Zakonska skupina: Zakonci, ki ste pokazali zanimanje in še drugi vabljeni
na prvo srečanje, ki bo v četrtek ob 20.15 v župnišču. Zakonska skupina je
druženje krščanskih zakoncev in pogovor ob zakonski ali starševski vsebini,
ki jo izberemo in določimo vnaprej. Ni predavanje, ampak pogovor.
Starejša mladinska skupina: Petek po maši v Marijinem domu.

Čiščenje in krašenje cerkve: Ul. M. Klemenčiča in Bevkova ulica, sledi
Gornje Žapuže.

Mlajša mladinska skupina: Mladi iz 1. letnika srednjih šol vabljeni na
srečanje v petek ob 19.45 v župnišče.

Češčenje Najsvetejšega: V četrtek po maši. Pridite, molimo!

Shod v Logu bo naslednjo nedeljo, 01. okt. ob 17h, prej priložnost za sveto
spoved in molitev.

Veroučna in mladinska maša: V petek. Sodeluje 5. razred, povabljeni pa
otroci in starši vseh razredov. Starši veroučencev ste povabljeni, da pri
petkovih mašah preberete berilo. Pridite v zakristijo pred mašo.
Liturgični bralci: Ponedeljek, 25. 9., po večerni maši (ob
19.30) v župnišču. Povabljeni tudi novi kandidati za
branje Božje besede.
Pogled v Katekizem Katoliške Cerkve: Vse odrasle
vabim na prvo srečanje ob Katekizmu. Pa recimo temu
nauk za odrasle. Srečamo se v torek, 26. 9., po večerni
maši v župnišču. Veliko stvari, ki jih lahko skupaj
odkrivamo ob tej zanimivi knjigi, ki je debela kot Sveto
pismo. Srečanja bodo dvakrat mesečno.
Večerna zarja: Vabilo vsem upokojencem, da se
srečamo na prvem srečanju, ki bo v sredo, 27. 9., po večerni maši v župnišču.
Srečanja bodo dvakrat mesečno. Veseli bomo tudi novih članov.
Slomškovo bralno priznanje: S. Ema vabi otroke, da se pridružijo lepemu
branju. Prvo srečanje bo ta četrtek od 17.00 – 17.45 v župnišču. Otroci naj
pridejo na informativno srečanje.
Slomškovo bralno priznanje (SBP) vsako leto
poveže več kot 3000 bralcev iz 130 župnij. Seznam
knjig iz Slomškovega bralnega koša nas spodbuja k
branju knjig, ki izhajajo iz življenja in vodijo k Življenju.
Nekatere zgodbe so vesele in navihane, druge bolj
resne in razmišljujoče. Prav vse pa nas želijo

NAPOVEDNIK
Svetopisemska skupina: Ponedeljek, 2. 10. po večerni maši, brali in
razmišljali bomo ob Matejevem evangeliju.
Krožek kvačkanja: Šolsko leto je v polnem teku, tako so pred nami tudi
delavnice. Poleg delavnic kvačkanja, ki bodo letos potekale 2. in 4. sredo od
17 h do 18h v Marijinem domu, bomo imeli tudi delavnico izdelovanja vizitk v
pick point tehniki, ki pa bodo potekale 1. in 3. sredo ob istem času. Vabljeni
vsi, ki imate željo po ustvarjanju, že 1. sredo v oktobru in sicer 4.10.2017.
Sodelavci pri katehezi: Srečanje bo v sredo, 4. okt. po večerni maši.
ODGOVORNO STARŠEVSTVO IN NAČRTOVANJE DRUŽINE
V okviru letošnjega Tedna za življenje bo v Marijinem domu v Šturjah v
soboto, 7. 10. ob 19.30, srečanje za zakonce in mlade o vprašanjih
odgovornega starševstva in načrtovanja družine. Srečanje bodo oblikovali
zakonca Mojca in Marko Mejak in s. Mirjam Cvelbar, ginekologinja. Zakonca
Mejak bosta spregovorila o osebnih izkušnjah na zakonski poti, s. Mirjam
Cvelbar pa o medicinskih vidikih, o poučevanju BOM in o Radosti ljubezni.
Lepo vabljeni!

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

