RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU 25. 03. 2018 – 01. 04. 2018
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Za družino, Slejkoti 5
Za žive in rajne župljane
Križev pot v župnijski cerkvi
++ brata Krapež, Bevkova 1
V dober namen, Slomškova 17
DSO: + Ivan Ličen
+ Slavica Ergaver, Polževa 21
++ Ipavec, Lavričeva 35
++ starši, Cebejeva 2
V čast MB za zdravje, Na Livadi 7
V dober namen, V. Pilona 10
Za duhovne poklice, dar Žapuže
Sledi molitev do polnoči po skupinah
Križev pot v cerkvi
Obredi velikega petka
Sledi molitev za vse, molitev vodijo mladi
Blagoslov velikonočnega ognja pred cerkvijo
Šturje: Blagoslov velikonočnih jedil
DSO: Blagoslov velikonočnih jedil
Žapuže: Blagoslov velikonočnih jedil
Šturje: Blagoslov velikonočnih jedil
Na čast Kr. vstajenju za župljane - vigilija
++ starši in sestra Terčelj, Grivče 5
Na čast Kr. vstajenju za žive in ++ župljane
Litanije in blagoslov z Najsvetejšim
++ Kodrič in Stegovec, Grivška pot 37

Ker imam vpisanih preveč mašnih namenov, sprejemam zaenkrat samo
maše, ki jih lahko oddam drugim duhovnikom. Prosim za razumevanje.
Oddane maše: ++ starši Velikonja, IV. Prekomorske brigade 32; + Edvard
Plešnar, Pot v Žapuže 20; + Fani Medvešček, Slejkoti 5.
Razpored vodenja križevega pota:
(pridite v zakristijo 15 minut pred začetkom)

NEDELJA
V. PETEK

25.03.
30.03.

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.
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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Radost ljubezni - ljubezen vse prestane
Ljubezen je pozitivno naravnana in
Blagoslovljen, ki prihaja v
prenese vsa nasprotovanja. Tudi sredi
Gospodovem
imenu (Mr 11,12-16)
sovražnega okolja ostanemo trdni. Ne gre
Pripeljala
sta
torej
žrebe k Jezusu. In
le za to, da sprejmemo nekaj nadležnih
nanj so položili svoja oblačila in je sédel
stvari, temveč širše: dinamično in stalno
nanj. In mnogi so na pot pogrinjali svoje
vzdržljivost, ki je sposobna biti kos
plašče, drugi pa so z dreves sekali
vsakemu izzivu. Ljubezen vztraja tudi ko
zelenje in ga stlali po poti. In kateri so
vse okoliščine spodbujajo k čemu
šli pred njim in za njim, so vzklikali:
drugemu. Za ljubezen je značilno
»Hosana! Blagoslovljen, ki prihaja v
nekakšno trdovratno junaštvo, moč za boj
Gospodovem imenu! Blagoslovljeno
proti
vsakemu negativnemu toku,
prihajajoče kraljestvo našega očeta
odločitev za dobro, ki je nič ne more
Davida! Hosana na višavah!«
omajati. Martin Luther King se je tudi v
času najhujšega preganjanja in ponižanj
vedno znova odločil za bratsko ljubezen: »Človek,
ki te najbolj sovraži, ima v sebi nekaj dobrega.
Celo narod, ki te najbolj sovraži, ima v sebi nekaj
dobrega. Celo rasa, ki te najbolj sovraži, ima v sebi
nekaj dobrega. In ko prideš do točke, da v obrazu
vsakega človeka globoko v njegovi notranjosti
vidiš Božjo podobo, tedaj ga boš začel ljubiti, ne
glede na vse. Ni pomembno, kaj počne, ti vidiš v njem Božjo podobo. V njem je nekaj
dobrega, česar se ne bo mogel nikoli znebiti. Drug način, kako ljubiti svoje sovražnike,
je ta: ko se ponudi priložnost, da poraziš svojega sovražnika, je to trenutek, ko tega ne
smeš storiti. Ko se dvigneš na raven ljubezni, njene velike lepote in moči, si prizadevaš
premagati le škodljive sisteme. Ljubiš ljudi, ki so ujeti v ta sistem, a si prizadevaš
premagati sistem. Sovraštvo proti sovraštvu samo stopnjuje obstoj sovraštva in zla v
vesolju. Če te udarim in me udariš, in ti vrnem udarec in mi ti vrneš udarec in tako
naprej, je jasno, da bo šlo tako v neskončno. Nikoli ne bo konca. Nekje mora biti nekdo,
ki ima malo zdrave pameti, in to je močan človek. Močan človek je tisti, ki lahko prekine
verigo sovraštva, verigo zla. Nekdo mora biti dovolj veren in moralen, da jo prekine in
v svet vbrizga to močno in silno prvino ljubezni«. V družinskem življenju moramo
negovati to moč ljubezni, ki omogoča, da premagamo zlo. Ljubezen ne dovoli, da jo
prevlada zamera, prezir do ljudi, žalitve ali maščevanje. Krščanski ideal je ljubezen, ne
glede na vse, še posebej v družini. Občudujoča je drža ljudi, ki so se morali ločiti od
svojega sozakonca, da so se zaščitili pred fizičnim nasiljem, pa so bili v zakonski
ljubezni, ki zmore iti prek občutkov, vseeno sposobni, čeprav po drugih ljudeh, poskrbeti
zanje v trenutkih bolezni, trpljenja ali težav.

OZNANILA ZA TEDEN 25. 03. 2018 – 01. 04. 2018
Uradne ure: Sreda 09h–11h in 17.30–18.30. Dobrodošli vedno, ko sem doma.
Verouk: V tem tednu v ponedeljek in sredo. Veroučenci 3. razreda naj vsi, če
le morejo, pridejo k verouku v ponedeljek. V četrtek ne bo verouka.
Verouk bo ponovno po Beli nedelji, v ponedeljek, 9. aprila.
Velikonočno spovedovanje v Šturjah:
Ponedeljek, 26.3. od 08h do 11h g. Tomaž; 15h-18h g. Sašo in pater iz Križa
Torek, 27.3. od 7.30 do 10h g. Franc; 17h Zoran, g. Ivan od 18h naprej
Sreda, 28.3. od 17h do 18.20 Zoran

V Logu: Sreda, 28.3. od 09h do 12h in od 15h do 19h
Dar za župnijo: 120 EUR, 2 darovalca, Bog povrni!
Čiščenje cerkve: Starši 8. razreda, ki počistijo cerkev in okrasijo Božji grob v
sredo, 28.3., po večerni maši. Na veliko soboto cerkev popoldan okrasijo in
počistijo vaščani iz Grivč. Sledi Polževa ulica 1-21.
Prenova prezbiterija: Gospodarski svet je v sredo pregledal ponudbe za
obnovo prezbiterija in izbral izvajalce: Za gradbena dela je bilo izbrano
podjetje Elita Nagode, za kamnoseška dela pa Marmor Mužina. Skupna cena
predvidenih del znaša približno 24.000 EUR. Hvaležni bomo za vaše
prispevke. Škofija in Komisija za sakralno umetnost je preučila našo prošnjo
in v preteklem tednu dala soglasje k načrtovanim delom. Načrte si lahko
pogledate na oglasni tabli na fasadi cerkve. Vesel sem, da je načrte sprejel
tako gospodarski kot pastoralni svet. Razumem pa, da vsem pač tudi ne ugaja,
ampak zato pa so sveti, ki glasujejo in večina odloča. Vsem, ki ste
konstruktivno sodelovali pri načrtih, se iskreno zahvaljujem. Z deli načrtujemo
začeti sredi meseca maja, po prvem obhajilu.
In kaj bomo naredili? V prezbiterij bodo po novem vodile tri stopnice, ves
prezbiterij in zakristija bo na eni ravnini, ostane le stopnica pred glavnim
oltarjem. Naredili bomo nov ambon, ki bo pomaknjen desno od oltarja k
stranskemu oltarju Jezusovega Srca, in nov krstni kamen, ki bo na levi strani
stopnišča, ob Marijinem stranskem oltarju. Prezbiterij in zakristija bosta
dvignjena na višino, kjer je zdaj daritveni oltar, stranski izhod iz zakristije pa
bo imel rahlo klančino, ker bo zakristija 15 cm višja kot je zdaj. Nov tlak bo iz
marmorja, enobarven, zarisani pa bodo trije beli žarki, ki bodo od krstnega
kamna, oltarne mize in ambona vodili proti tabernaklju. Krst, evharistija in
Božja beseda nas vodijo k Jezusu. In obratno: Jezusov dar ljudem je krst,
evharistija in Božja beseda. Krstni kamen, ambon in svečnik bodo iz belega
marmorja, tako kot trije žarki, da ne posegamo v baročni stil naše cerkve.
Arhitektka je Anica Kovačič iz Idrije, članica Komisije za sakralno umetnost.
Načrtujemo še novo okno v zakristiji in v prostoru za čistila, prenovljeno
pregrado med prezbiterijem in zakristijo zaradi spremembe višine, ter za
začetek beljenje prezbiterija. Vse to bo seveda dodaten strošek.
Vaše darove za obnovo prezbiterija lahko oddate v župnišču ali nakažete na
TRR Župnije Šturje: SI56 0475 1000 0401 194 Nova KBM. Bog povrni za vsak
vaš dar! S svojim darom se vključimo v delo naše župnijske skupnosti.

Nabirka hrane in denarnih darov: Zahvala vsem, ki ste prispevali, Boglonaj!
Avtobus v četrtek za Koper pojde izpred župnišča ob 07.45, cena je 10 EUR.
Je še nekaj prostih mest, prijavite se župniku.
Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19.30 v župnišču.
Krstna nedelja: Na belo nedeljo, 8. aprila ob 10h, prijavite otroke.
Oratorijski popoldan za veroučence 6.-9. r. bo 14. 4. od 15h-21h. Prijave na
oratorij.sturje@gmail.com do 8. 4. 2018, prijavnice ste dobili pri verouku.
S v e t o t r i d n e v j e:
Četrtek: Večerna maša, spomin zadnje večerje ob 19h: postavitev maše,
mašništva in zapovedi ljubezni. Miloščina za Župnijsko Karitas. Po maši
umaknemo vse prte in vse, kar krasi cerkev, spomin na Judovo izdajstvo in
Jezusovo ječo. Sledijo molitvene ure:
Tiho češčenje do 20.30; ob 20.30 zakonci; ob 21.00 bralci in Svetopisemska
skupina; 21.30 Karitas; ob 22h žene; ob 23.00 možje, zaključek ob 24.00.
Kdor ne more s svojo skupino, se priključi katerikoli skupini.
Petek: DOPOLDNE OBISK BOLNIKOV. Spomin na dan Jezusove smrti. Ta
dan je strogi post, ne jemo mesa v spomin, da je Jezusovo »meso« viselo na
križu. Odrasli se ta dan najemo le enkrat do sitega. Ob 15h v cerkvi križev pot,
ura Jezusove smrti. Ta dan lahko začnemo osebno devetdnevnico na čast
Božjemu usmiljenju, ki jo zaključimo na nedeljo Božjega usmiljenja – bela
nedelja. Ob 19h obredi velikega petka s poudarki na poslušanju pasiona,
desetimi prošnjami za potrebe Cerkve in vsega sveta, češčenje križa in sveto
obhajilo. Po zaključenih obredih tiho češčenje do 20.30, sledi molitvena ura
za vse, pripravljajo mladi iz župnije. Darujemo za Božji grob v Jeruzalemu.
Sobota: Zjutraj ob 07.30 blagoslov velikonočnega ognja. Strežniki ga nesejo
po naših domovih. Lepo jih sprejmimo. Morda kje ne uporabljate več ognja,
lahko pa si ob velikonočnem ognju prižgete svečo ali dovolite, da vsaj na pragu
velikonočni ogenj vstopi v vaše domove. Naj velikonočni ogenj použije vse
grehe in težave domačih in naj v vašem domu in srcu zasije svetloba vstalega
Jezusa. Popoldne blagoslov jedil, dvakrat v Šturjah in enkrat v Žapužah ter v
Domu starejših občanov. Priložnost, da ob tem darujemo za lačne in revne.
Ob 20h velikonočna vigilija, najlepše bogoslužje celega leta. V temno cerkev
vstopi svetloba velikonočne sveče, poslušamo hvalnico velikonočni sveči,
sledi poslušanje Božje besede, ki govori o velikih Božjih delih, nato je krstno
slavje in spomin na naš krst ter nato še evharistični del. Po maši trikratna
vstajenjska aleluja, sledi velikonočna procesija po običajni poti. Ta večer lahko
na okna, kjer gre procesija, (varno) postavimo sveče. Poskrbimo za postavitev
in nošenje neba in zastav. Na čelu procesije gre kip vstalega Jezusa.
Dobrodošlo pritrkovanje.
Nedelja: Praznik Velike noči, nedelja vseh nedelj v letu. Vsako nedeljo
praznujemo praznik Jezusovega vstajenja in našega odrešenja. Zvesto
praznovanje nedelje je znamenje naše vere v Gospodovo vstajenje in naše
večno življenje. Zato naj bo vsaka nedelja »mala velika noč«!
Blagoslovljen veliki teden voščiva vsem župljanom, g. Ivan in župnik Zoran.

