Skupna oznanila
~ OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA. V oktobru smo povabljeni k poglobitvi
molitve rožnega venca. Naša doba je zaznamovana z
naglico, storilnostjo in kar najhitrejšim doseganjem ciljev.
Toda kljub temu se nam kristjanom še vedno zdi, da ima
molitev, tudi molitev rožnega venca še vedno svojo težo in
svoje nepogrešljivo mesto v našem vsakdanjem življenju.
Radi se pridružimo molitvi rožnega venca v cerkvi, radi
zmolimo doma v družini vsaj kakšno desetko.
~ SHOD V LOGU : 2. oktobra. Tema razmišljanja: Usmiljenje in sočutje. Ob 16. uri
je priložnost za sveto spoved, ob 17. uri pa sveta maša. Lepo vabljeni!
~ TEDEN ZA ŽIVLJENJE. Društvo Gibanje za življenje organizira 25. teden za
življenje, ki bo potekal od 2. do 9. oktobra 2016. Geslo so svetopisemske besede:
»Ti si moje zavetje, moje vse v deželi živih« (Ps 142,6).
V teden za življenje nas organizatorji vabijo z molitvijo:
»Zahvaljen, ker ti poznaš človeške stiske, Gospod. Hvala ti, ker vidiš solze v očeh, vidiš
bolečino srca. Sam si nedoumljivo vstopil vanjo. Hvala, ker se vsak od nas lahko skupaj s
teboj obrne na Očeta v upanju razodetja svetlobe, luči, v upanju na deželo živih, ko gre
njegova pot preko skrivnosti, da ko pšenično zrno umira, že klije v mnogoteren sad. V tem
upanju zremo tudi našo domovino in njenih 25 let, da bi v moči tvoje ljubezni, ki vse
ustvarja in preustvarja, zares bili »dežela živih«.
~ ORGLARSKA ŠOLA V NOVI GORICI vabi k vpisu za šolsko leto 2016/17Glavni
namen orglarske šole je izobraževanj novih organistov z vsem, kar mora poznati
dober cerkveni organist. Poznate koga, ki bi mu predlagali vpis v orgalrsko šolo?
Za vse informacije je na voljo prof. Matej Petejan, vodja šole (gsm: 031 327
889).
~ RITEM SRCA – dogodek za mlade. Radio Ognjišče vabi na festival sodobne
krščanske glasbe s slavljenjem Ritem srca, ki bo v četrtek, 13. oktobra, ob 19.30
v športni dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad Ljubljano. Cena
vstopnice je 5€, ki se jo dobi na Radiu Ognjišče, v prodajalnah založbe Ognjišče
in eno uro pred festivalom. Mladi pridite in slavite Boga s pesmijo in svojo
prisotnostjo!
~ ZAROČENCI: Poleg običajnega tečaja za zakon letos v naši dekaniji ponujamo
tudi program Šole za zakon. Približno 15 srečanj se bo zvrstilo skozi pastoralno
leto, srečanja bodo dvakrat mesečno. Ta srečanja niso predavanja, ampak
ponujajo pogovor parov v pripravi na zakon. Večer bo sestavljen iz treh delov:
Duhovna misel duhovnega spremljevalca skupine, pogovor o temi, ki jo določimo
v naprej, družabno srečanje parov. Ti večeri bodo priložnost za pripravo na
zakon, obenem pa tudi tkanje novih prijateljstev. Informativno srečanje bo v
soboto, 01. 10. ob 20h v Marijinem domu v Šturjah. Več informacij na telefonu
041 673 292 (Zoran). Lepo vabljeni.

25.09. 2016 – 02.10. 2016; št. 3-16/17
25. september: 26. med letom

Evangelij: Lk 16, 19– 31

Iz svetega evangelija po Luku
(Lk 16,19-31)

BOGATAŠ IN UBOGI LAZAR
Kaj je potrebno za dosego večnega življenja?
Vprašanje, ki ga je marsikdo postavil Jezusu.
Na to vprašanje je Jezus odgovoril tudi z
današnjo priliko. Za dosego večnega življenja
je potrebna tudi skrb za uboge. To, kako
ravnamo z drugimi, zlasti z najbolj ubogimi,
je enako pomembno za zveličanje, kakor
vera, v katero smo krščeni.
Kaj je bila bogataševa dolžnost in kaj je naša
dolžnost? Gotovo to, da bogataš poskrbi za
Lazarja. Pa ne samo to. Bog od bogataša ne
pričakuje samo, da bo vzel kos kruha in ga
vrgel Lazarju pod mizo. Od nas tudi ne želi
smo tega, da vzamemo položnico in
nakažemo nekaj za revne. Bog zahteva več.
Bog hoče ljudi, ki bodo s pomoči potrebnimi
ravnali
z
enakim
dostojanstvom
in
pozornostjo, kot ju namenjajo premožnim in
tistim, ki jim nič ne manjka. Imamo čudovit
zgled v sv. materi Tereziji, ki je v ubogem in
bogatem videla Jezusa.
Jezus nas uči, da smo kot Božji otroci člani
ene in iste družine. Bogati ali revi, vsi
pripadamo drug drugemu. Oče pričakuje, da
si bomo izkazovali enako ljubezen, sočutje in
spoštovanje. Naše poslanstvo je, da smo
drug drugemu kot Kristus in rešujemo vse, ki
so izgubljeni, se utapljajo v žalosti, strahu,
zasvojenosti
ali
zagrenjenosti.
Hraniti
moramo tiste, ki ne vedo, kaj bodo jutri dali
v usta in tiste, ki so lačni naše ljubezni.
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Bil je bogatin, ki
se je oblačil v škrlat
in tančico ter se dan
na dan sijajno gostil.
20
In bil je neki
siromak, po imenu
Lazar, ki je poln
turov
ležal
pri
njegovih vratih, 21 in
se je želel nasititi z drobtinami, ki so padale z
bogatinove mize. Pa tudi psi so prihajali in mu
lizali ture. 22 Je pa siromak umrl in angeli so ga
nesli v Abrahamovo naročje. 23 Umrl je tudi
bogatin in je bil pokopan. In ko je v kraljestvu
mrtvih trpel muke, je povzdignil svoje oči in od
daleč zagledal Abrahama in Lazarja v njegovem
naročju. 24 Zaklical je: ‚Oče Abraham, usmili se
me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega
prsta v vodo in ohladi moj jezik, zakaj silno
trpim v tem plamenu!‘ 25 Abraham mu je rekel:
‚Sin, spomni se, da si v svojem življenju prejel
dobro in prav tako Lazar húdo; zdaj se tukaj
veseli, ti pa trpiš. 26 In vrh tega je med nami in
vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli
od tod priti k vam, ne morejo; pa tudi od ondod
ne morejo sem.‘ 27 In rekel je: ‚Prosim te torej,
oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta; 28 imam
namreč pet bratov in naj te posvari, da tudi oni
ne pridejo v ta kraj trpljenja.‘ 29 In Abraham mu
reče: ‚Imajo Mojzesa in preroke, te naj
poslušajo!‘ 30 Le-ta pa je odgovoril: ‚Ne, oče
Abraham, temveč ako pojde do njih kdo izmed
mrtvih, se bodo spokorili.‘ 31 Rekel pa mu je:
‚Ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov, ne bodo
verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane.‘«

Šturje: maše od 25. 09. do 2. 10. 2016
NEDELJA
25. september
26. med letom

08.00
10.00
19.00

+ Marjan in Rajko, Lavričeva 31
Za župljane /Na Sveti Gori/
+ Kazimir Furlan, Lavričeva 33

Poned.26. 9.

07.00
19.00
07.00
19.00

07.00
19.00
07.00
19.00

++ Lavrenčič in Čoha, Bevkova 12
Vsi pokojni, Grivče 9
V zahvalo in priprošnjo, Kožmani 12
+ Marjan Krapež, IV. Prekomorske 63
++ Božič, Grivče 10
8. dan + Dušan Čermelj, Vipavska 8
++ starši Brenčič, Cebejeva 45
++ Ergaver, Lavričeva 43
V dober namen
++ starši Kalc, Grivška 24

07.00
19.00
08.00
10.00
19.00

+ duh. Angel Batič in brat Nikolaj
++ sestre in brat Bizjak, Lavričeva 61
+ David, Gašper in Matej (20. obl.), IV. Prekom. 12/a
Za žive in rajne župljane
++ starši Ipavec, Polževa 8

Sv. Kozma in D.

Torek, 27. 9.
Sv. Vincencij Pav.

Sreda, 28. 9.
Sv. Venčeslav

Četrtek, 29. 9.
Sv. nadangeli

Petek, 30. 9.
Sv. Hieronim

Sobota, 1. 10.
Sv. Terezija DJ

NEDELJA
2. oktober
27. med letom rožnovenska

19.00

Uradne ure: četrtek od 09h – 11h in od 17h – 18h.

Oznanila Šturje
Zvonenje: V četrtek smo uredili zvonenje po programu, ki velja za vso Slovenijo.
Večerni ave po novem zvoni v poletnem času 15 minut po sončnem
zahodu, od jeseni do spomladi pa ob delavnikih 45 minut po
začetku večerne maše, ob nedeljah pa 65 minut po začetku
večerne maše.
Ob najavi smrti v župniji najprej zvoni en zvon: veliki za moškega,
srednji za žensko, mali za mladoletnega. Nato 3 krat po eno minuto
vsi trije zvonovi. Eno uro pred pogrebom vsi trije zvonovi 3 krat po eno minuto. 15
minut pred pogrebom veliki, srednji ali mali, glede na mrliča.
Ob petkih zvečer ne bo zvonilo eno uro pred mašo, ker imamo v Marijinem domu
verouk za birmance.
Javorca: Odhod danes ob 14h izpred župnišča. Nekateri se iz Svete Gore ne boste
vračali domov. Počakate ob 14.30 pod Sveto goro, tam kjer je nekoč bila žičnica.
Vstopnina je 2 EUR, razlago cerkve nam bo podal tamkajšnji vodič. Priporočam
športno obutev.
Izredni delivci obhajila: Po sklepu ŽPS je potrebno poiskati še kakšnega
sodelavca. Med nami smo odkrili g. Lojzeta Majnika, ki je to službo opravljal že v
drugi župniji pred preselitvijo med nas. Še iščemo nove kandidate, da bomo potem
zaprosili na škofijo za odobritev.
Bralci: Srečanje bo v ponedeljek, 26. 9., po večerni maši v Marijinem domu.
Birmanski kateheti: Srečanje bo v sredo po večerni maši v župnišču.
Šola za zakon: Prvo srečanje za zaročence, ki bi želeli to obliko priprave na zakon,
bo v soboto ob 20h v Marijinem domu v Šturjah.

Češčenje Najsvetejšega: četrtek po maši, počastimo Jezusa!

N A P O V E D N I K:

Mladinska in veroučna sveta maša bo v petek. Sodelovanje
pripravi 6. razred.
Srednješolci vabljeni na srečanje v petek po maši v Marijin
dom.
Strežniki: vabim k večji zavzetosti pri delavniških mašah.
Enkrat tedensko res ni težko priti k maši in opraviti svojo službo
Bogu v čast.

Piškoti za misijone: Otroci! Tudi letos ste povabljeni, da nam priskočite na pomoč pri peki
piškotov za dober namen. Dobili se bomo v soboto, 8.10.2016 ob 9. uri, v župnišču. Pridite, ne
bo vam žal
Piškote bomo ponudili vernikom v nedeljo, 9.10., zbrane darove pa bomo
namenili eni od naših župnijskih družin v stiski in za misijone. Teja in Ana.

Člani živega rožnega venca: srečanje članov in novih molivcev bo v nedeljo ob
09h.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: Vojkova ulica

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnije.rkc.si/sturje/
Telefonske številke: 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



Birmanci bodo imeli duhovno obnovo, kot je bilo že oznanjeno. Veseli bomo, če se
kakšna mama ali tata odločita iti z nami in sodelovati v kuhinji.
Škofjeloška dekanija vabi na revijo pevskih zborov, ki bo v nedeljo, 9. 10. 2016,
ob 16.. uri v župniji Reteče in jo posvečajo pesmim našega rojaka Filipa
Terčelja. Uvodno predstavitev Filipa Terčelja bo pripravila Nadja Pregeljc.
Naslednja krstna nedelja bo 23. 10. prijavite otroke za krst.
Svetopisemska skupina: v ponedeljek, 3. 10. po večerni maši.
Kateheti: v sredo, 5. 10 zvečer.
Delavnica kvačkanja: v sredo, 5. 10. ob 15.45.
Kandidati za novo zakonsko skupino: V četrtek, 6. 10. ob 20h.
Tajništvo ŽPS: V soboto, 8. 10., zvečer.

