RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU 25. 02. 2018 – 04. 03. 2018
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V zahvalo za prejete dobrote
Za žive in rajne župljane in novokrščence
Križev pot v šturski cerkvi
Za žive in pokojne, Žapuže 6/A
++ Raspor, I. Kosovela 17
DSO: + duh. Drago Klemenčič
8. dan + Milka Curk, Slomškova 19
+ Slavica Ergaver, Polževa 21
+ Vinko Curk, Idrijska 32
+ Marija in Andrej Čoha, Kosovelova 23
8. dan + Nada Marc, Levstikova 2
+ Jurij Čoha, Kožmani 26
8. dan + Alojzija Vidmar, IV. Prekomorska 40
30. dan + Danica Kravos, Slomškova 1/B
+ Marjan Golja, Polževa 41
++ starši Bratina in Zajec, Polževa 13/Č
V spravo za naše grehe, Cebejeva 46
30. dan + Peter Peljhan
Za duhovnike, Vipavska cesta 13/B
++ Majnik in Krapež, Ob Hublju 2
Za nove duh. pok. in svetost poklicanih, Kožm. 23
+ Franc Žgavc, dar Slejkoti 1
Za žive in rajne župljane
Križev pot v šturski cerkvi
+ duh. Franc Krašna, dar Koren, Polževa 15

Pogosti pogrebi so še pomnožili mašne namene, zato v tem tednu nekaj več mašnih
namenov, ker sem vam pač obljubil. Do konca aprila ne sprejemam svetih maš, razen
tiste, ki jih lahko oddam. Enostavno ne moremo opraviti vseh mašnih namenov,
prosim za razumevanje. Zasedeno je do konca junija. Ponovno bom sprejemal v maju.
Razpored vodenja križevega pota: (pridite v zakristijo 15 minut pred začetkom)
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KARITAS (14.00)
STARŠI 4., 5. IN 6. RAZREDA (18.30)
ZAKONSKA SKUPINA (14.00)
STARŠI 1., 2. IN 3. RAZ. (18.30)
KRIŽEV POT NA FUŽINE (14.00)
MLADI IN ANIMATORJI (18.30)
MEŠANI PEVSKI ZBOR (14.00)
SKVO (18.30)
SVETOPISEMSKA SKUPINA (14.00)
LITURGIČNI BRALCI (15.00)

Iskreno vabilo k udeležbi pri križevem potu v postu in k delavniškim mašam. Naredimo
nekaj več v postnem času in darujmo to za našo župnijo v letu priprave na misijon.

2. POSTNA
NEDELJA

25. 03. 2018 – 04. 03. 2018; št. 8/18
Radost ljubezni-ljubezen v zakonu: velikodušna odpoved, brez nasilnih misli
Da bi ljubili druge, moramo
Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov Sin
najprej ljubiti sebe. Hvalnica
Tisti
čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza
ljubezni pravi, da ljubezen »ne
in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo
išče svoje koristi« oz. »ne išče
njih se je spreménil. Njegova oblačila so
svojega«. Pavel pravi: »Naj
postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne
nobeden ne gleda samo nase,
more pobeliti noben belivec na svetu. In
temveč tudi na druge«. Sveto
prikazal se jim je Elija z Mojzesom in
pismo ne daje prednosti
pogovarjala sta se z Jezusom. Oglásil se je
samoljubju, kot bi bilo bolj
Peter in rekel Jezusu: »Učitelj, dobro je, da smo
tukaj."
(Mr 9,2-10)
plemenito od predanosti sebe
drugim. Kdor ni sposoben
ljubiti sebe, ima težave s tem, da bi ljubil druge: »Kdor je sam sebi sovražen, komu
bo potem dober? Ni ga hujšega, kakor je ta, ki sam sebi nič ne privošči«. Sv. Tomaž
Akvinski pravi, da »je ljubezni bolj lastno, da hoče ljubiti, kakor da bi bila ljubljena«;
in da »si matere, ki dejansko najbolj ljubijo, bolj prizadevajo za to, da bi ljubile, kot
da bi bile ljubljene«. Zato lahko ljubezen sega onkraj pravičnosti in se zastonjsko
razdaja, ne da bi za to kaj pričakovala, dokler ne pride do največje ljubezni, ko
lastno življenje dá za druge. Ali je ta velikodušna odpoved, ko dajemo zastonj in do
konca, sploh mogoča? Evangelij namreč naroča: »Zastonj ste prejeli, zastonj
dajajte«.
Potrpežljivost se torej izogiba osornega odziva na šibkosti ali napake drugih, sledi
pa razmislek o ogorčenosti, ki nas v odnosu do drugih sili, da zavzamemo
obrambno držo. Gojiti to notranjo nasilnost ne služi ničemur. Naredi nas samo
bolne in nas končno osami. Ogorčenost je zdrava, ko nas pripravi do tega, da se
odzovemo na hudo krivico; škodljiva pa je, ko prepoji vse naše vedenjske drže do
drugih. Kristjani ne moremo prezreti stalnega vabila Božje besede, da bi ne gojili
jeze: »Ne daj se premagati hudemu«. Eno je čutiti porajajočo moč nasilnosti, ne pa
dopustiti, da postane trajna drža: »Jezite se, a nikar ne grešite; sonce naj ne zaide
nad vašo jezo«. Zato naj se dan nikoli ne konča, ne da bi v družini dosegli mir.
In kako naj dosežem mir? Ali moram poklekniti? Ne! Stôri samo majhno dejanje,
nekaj malega, in spet bo v družini sloga. Dovolj je nežna kretnja brez besed.
Notranji odziv na jezo, ki nam jo povzročajo drugi, bi moral biti predvsem ta, da
v srcu drugega blagoslavljamo, mu želimo dobro in Boga prosimo, da ga reši in
ozdravi: Blagoslavljajte, ker ste bili poklicani v to, da bi bili deležni blagoslova. Če
se moramo bojevati proti nadlogi, storímo to, vendar vedno recímo »ne«
notranjemu nasilju (AL104).

OZNANILA ZA TEDEN 25. 02. 2018 – 04. 03. 2018
Danes odpade križev pot na Gradišče, molili ga bomo v naši cerkvi ob 14h,
povabljeni k sodelovanju sodelavci Župnijske Karitas.
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, molimo! Najsvetejše bo
v postnem času izpostavljeno tudi pred večerno mašo, kadar bo le
mogoče.
Spovednik iz Križa bo spovedoval v četrtek od 16h do večerne maše.
Verouk je reden za vse skupine.
Mladinska in veroučna maša v petek: Mašo oblikuje 6. razred.
Dar za župnijo: 160 EUR, 4 darovalci, 30 EUR za oznanila, Bog povrni!
Čiščenje cerkve: Starši 4. r. (ob 09h), sledijo starši 5. r.
Nabirka za ogrevanje cerkve: 1.675,45 EUR, Bog povrni.
Prvi petek: Obhajilo starejšim prinesemo na dom v dopoldanskem času.
SREČANJA V TEM TEDNU:
Tajništvo ŽK: Ponedeljek ob 11h v župnišču.
Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19h v župnišču.
Župnijski gospodarski svet: Torek ob 19h v župnišču.
Večerna zarja: Sreda ob 19h v župnišču.
Župnijska Karitas: Četrtek ob 19.30 v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: Četrtek ob 17h v župnišču.
Strežniki: Srečanje za vse in priprava na dekanijsko srečanje v soboto ob 16h
v župnišču. Dekanijsko srečanje bo 17. 3. v Vipavi.
Post pri nas doma: Postavimo križ na vidno mesto v svojem domu, da nas
bo spominjal na resnost postnega časa. Obenem naj nas križ zbira k
vsakodnevni molitvi, ki jo oblikujemo kakorkoli. Morda tole komu v pomoč:
Nedelja: Vzamemo Sveto pismo in preberemo današnji evangelij: Mr 9, 2-10.
Katerega dogodka se najbolj spominjam, da mi je bil Bog blizu? Če rečem
Jezus: katera podoba iz njegovega življenja me najbolj nagovarja? Zahvalim
se za dogodke, ki so pomembni za mojo vero.
V tem tednu molimo drugo desetko žalostnega dela: Ki je za nas bičan bil.
Ponedeljek: Molimo za našo domovino in njene voditelje.
Torek: Molimo za duhovno prenovo naše župnije v tem misijonskem letu.
Sreda: Molimo za generacijo staršev, da bi odgovorno skrbela za prenos vere na mladi
rod.
Četrtek: Prosimo za nove duhovne poklice in za zvestobo že poklicanih.
Petek: Molimo v spravo za naše grehe in za spreobrnjenje grešnikov.
Sobota: Molimo, da bomo kristjani odkrili pomen nedelje in zvestobo nedeljski maši.

Molitev zaključimo z vzklikom:
Molimo te, Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV
Priprava na krst: Začetek v torek, 6. marca 2018 ob 20h, v Marijinem domu.
Priprava traja tri zaporedne torke po 60 minut, namenjena je obema staršema pred
krstom prvega ali drugega otroka, opravite jo lahko že pred rojstvom otroka. Pred
tem dobite prijjavnico pri domačem župniku.
Kateheti: srečanje bo v sredo, 7. marca ob 19h, v župnišču.
Postna predavanja v Križu, 9. marec ob 19h, (samostanska kapela) predaval bo
Boštjan Harij: Moški, ženska in Sveto pismo.
Prva spoved za prvoobhajance bo v času verouka in sicer za prvo skupino v
ponedeljek 5.3., za drugo skupino pa v četrtek 8.3., obakrat ob 17h. K otrokovi prvi
spovedi povabljeni tudi starši, s seboj prinesete krstno svečo. Starši naj se skupaj z
otrokom potrudijo, da bo otrok znal spovedni obrazec, kakor tudi, da se bo na
spoved vsebinsko pripravil.
Zaradi načrtovanja dopustov objavljamo datum oratorija: 2. – 6. julij 2018.

VELIKONOČNI SPOVEDI NAPROTI – 7 GLAVNIH GREHOV
Napuh je posledica skrajne človekove notranje oddaljenosti od Boga, ki zato skuša
s svojimi dejanji nenehno ustvarjati občutek pomembnosti, nepogrešljivosti in
premoči. Ker ga je strah Božje in človeške bližine, skuša Ijudi pridobiti z
obvladovanjem in sčasoma postaja pri tem vse bolj brezobziren.
Jeze in njenih vzrokov človek največkrat sploh ne prepozna in zato stresa jezo na
popolnoma nedolžne Ijudi in stvari. Pogosto je jeza zgolj krinka, s katero prikriva
strahove, ki jih noče priznati niti samemu sebi, kaj šele drugim. To mu povzroča
stalne notranje napetosti pa tudi občasne neprijetne in nepredvidljive izbruhe.
Lenoba ni v človekovi naravi, saj je energično in delovno bitje, ki poskrbi za svoje
dobro počutje. "Len" je le za gojitev duhovnega življenja in osebnega odnosa z
Bogom, še posebej dokler ni v njegovem notranjem interesu. Lenoba je upor proti
temu, da bi rasel v resnično človeškost na Božji način.
Pohota uporabi spolno slo kot drogo in človeku jemlje notranji mir in moč. Pohota je
začasen beg pred lastno življenjsko tesnobo in problemi, sam partner pri tem sploh
ni važen. Človek živi življenje, ki je polno tveganj, pogosto tudi onkraj etičnosti in
zakonitosti.
Požrešnost ponuja človeku v hrani nadomestilo za Ijubezen in zadovoljstvo. Za
svoje prenajedanje in blaženje posledic tega potrebuje ogromno časa in moči, zato
še bolj zanemarjamo lastne potrebe in pozornost do soljudi.
Pohlep sili pohlepneža, da kopiči premoženje za prihodnost in lastno namišljeno
samoodrešenje. V resnici pa je zaradi te obsedenosti vse življenje slep za
izpolnjevanje svojih notranjih potreb. Bogastva nima nikoli dovolj, saj izvor
njegovega nezadovoljstva ni v premoženju, temveč v napačnem odnosu do svojih
notranjih stisk in njihovem zanikanju.
Zavist je sestra napuha in dobi priložnost, ko človek začne tekmovati in se primerjati
s sočlovekom. Zdi se mu, da drugim uspeva, le njemu ne. Čeprav uspešne ljudi
občuduje, jih hkrati sovraži, saj ga v resnici sploh ne zanimajo, v njih gleda le svoje
neizpolnjene želje po posedovanju in samoodrešenju.

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

