Maše v tednu od 26. 02. – 05. 03. 2017
Nedelja,
26. FEB. 17
8. ned. med letom

Pon., 27. 02.
Gabrijel ŽMB
Torek, 28.02.
Roman

Sreda, 01. 03.
Pepelnica
Četrtek,02.03.
Neža Praška

Petek, 03. 03.
PRVI PETEK

Sobota, 04.03.
PRVA SOBOTA

Nedelja,
05. MAR. 17
1. postna
nedelja

08.00
10.00
18.00

V zahvalo, Na trati 4
Za žive in rajne župljane
Vsi pokojni, IX. korpusa 16

18.30

Vsi pokojni, Slejkoti 5

18.30

V zahvalo za družino, Kidričeva 29

08.00
18.00
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
14.00
18.00

++ starši Bratina in Zajec, Polževa 13/č
+ Zoran Smrdelj, Vojkova 14
++ Kavčič, Polževa 6/č
+ Ivan Fabčič, Grivška pot 32
Za zdravje, Cebejeva 19
Za duhovne poklice /KRIŽEV POT/
++ starši, Grivška pot 24
Po namenu darovalca, Vipavska 13/b
++ starši Makovec, Lavričeva 26
Za žive in rajne župljane
Križev pot
Za zdravje, Idrijska 13

STATISTIKI 2016 NA ROB
Gospodarstvo: Parcela na Ribniku je last župnije in po sklepu ŽGS ni na prodaj.
Do leta 2020 je v najemu v korist šolskega igrišča, v zameno pa ne plačujemo davka
na zemljišče.
Miloščino in vaše darove za župnijo skrbno varčujem, saj se zavedam, da bodo v
prihodnje pred nami obnove. Te dni se že dela popis obnove Marijinega doma, da se
bo lahko ocenilo strošek obnove. Za cerkev še čakam, da pride komisija za sakralne
objekte, predvidoma v marcu. Ko bomo imeli oboje popisano in ocenjeno, se bomo
na ŽGS odločili, kateri stavbi bomo dali prednost. Upam, da bo prva obnova lahko
že v letu 2018. Zato se priporočam vašim darovom. Svoj dar lahko oddate v
župnišču ali nakažete na TRR župnije SI56 0475 1000 0401 194. Bog naj vam obilo
povrne vašo dobroto.
Ogrevanje cerkve in Marijinega doma v teh zimskih mesecih stane približno 600
EUR na mesec. Verjetno pa smo vsi zadovoljni, da je cerkev primerno topla.
Predlagam, da na prvo postno nedeljo podvojimo miloščino in tako prispevamo za
ogrevanje cerkve.
Zahvaljujem se budnim očem in pridnim rokam, ki vidijo drobna opravila pri
župnišču, Marijinem domu in cerkvi in postorijo vzdrževalna dela. Hvaležen bom tudi
za spodbude in namige. Več glav več ve, več oči več vidi. Bog povrni za vse!

8. nav. ned.
26. 02. 2017 – 05. 03. 2017; št. 9/17
Kristus svari pred
26. februar: 8. nedelja med letom
Evangelij: Mt 6, 24 – 34
zaskrbljenostjo
Iz svetega evangelija po Mateju
PTICE IN LILIJE
(Mt 6,24-34)
Jezus nas spravlja v zadrego, ko nam
naroča, naj ne bomo v skrbeh za jed,
pijačo in obleko. Naj res zaupamo, da
nam bo vse to dano kar tako, ' z neba'?
Jezus nam to govori predvsem zato, ker
pozna našo naravo, ki si postavlja
vedno višje in višje cilje in se pri tem ne
ustavi. Cilje, ki si jih zastavljamo,
hočemo doseči za vsako ceno in s
skrajnimi napori. Ali nas to osrečuje?
Ne. Nenehno se bojimo, da bo naš trud
zaman, da bomo doseženo izgubili…
Prav je, da pozdravljamo vsak
napredek, vendar le tistega, ki zares
prinaša srečo. Hvala lepa za napredek,
ki nas onesrečuje, ki nas dela vse manj
zadovoljne, ki nam zastruplja zrak,
vodo, hrano, okolje, zdravje, ki nam
načenja živce, ki nam prinaša infarkte,
tumorje in podobne 'dobrote' napredka.
Vse to imamo namreč zato, ker hočemo
več kot zmoremo. S pretirano željo, da
bi bili srečni, si uničujemo srečo, ki jo že
imamo.
Ali ni tukaj Jezusova prilika o pticah
in lilijah zelo na mestu? Ne kot cenena
rešitev iz vseh težav, še manj kot
zavračanje napredka, ampak kot nasvet
za preusmeritev naših razmišljanj,
ravnanj in iskanj.
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Nihče ne more služiti dvema gospodoma:
ali bo namreč enega sovražil in drugega
ljubil, ali se bo enega držal in drugega
zaničeval. Ne morete služiti Bogu in
mamonu. 25 Zato vam pravim: Ne bodite v
skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli, tudi
ne za svoje telo, kaj
boste oblekli. Ali ni
življenje več ko jed
in telo več ko
obleka? 26 Poglejte
ptice pod nebom:
ne sejejo in ne
žanjejo
in
ne
spravljajo v žitnice, in vaš nebeški Oče jih
živi. Ali niste vi veliko več vredni ko one?
27 Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo
dodati svojemu življenju en sam komolec?
28
In za obleko, kaj ste v skrbeh? Poglejte
lilije na polju, kako rastejo; ne trudijo se in ne
predejo, 29 a povem vam, da se še Salomon
v vsem svojem sijaju ni oblačil kakor katera
izmed njih. 30 Če pa travo na polju, ki danes
stoji in se jutri v peč vrže, Bog tako oblači, ali
ne bo mnogo bolj vas, maloverni? 31 Ne
bodite torej v skrbeh in ne povprašujte: ‚Kaj
bomo jedli ali kaj bomo pili ali s čim se bomo
oblekli?‘ 32 Zakaj po vsem tem povprašujejo
pogani. Saj vaš nebeški Oče vé, da vsega
tega potrebujete. 33 Iščite najprej božjega
kraljestva in njegove pravice in vse to vam
bo navrženo. 34 Ne bodite torej v skrbeh za
jutri; kajti jutrišnji dan bo imel skrb sam zase;
zadosti je dnevu njegova lastna težava.

OZNANILA ŠTURJE
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17.00 – 18.00. Če so vrata zaprta,
pozvonite. Včasih imam zaprta vrata zaradi burje ali drugih obveznosti.
Darovi v preteklem tednu: za župnijo: 100 EUR, 1 darovalec
Verouk: počitnice. Veroučenci naj se s starši udeležijo pepelnične maše.
Čiščenje in krašenje cerkve: 04.03.: Starši 1. razreda. V soboto, 11. 03. pa starši 2. razreda.
V postu aranžmajev ne spreminjamo, zato se opravi samo čiščenje cerkve. V postu sodelujejo
starši posameznih razredov, vsak teden druga skupina. Hvala staršem, ki ste dali to pobudo.
Naj pridejo z vami tudi otroci, da tudi oni začutijo odgovornost do naše cerkve.
Svetopisemska skupina: Srečanje bo v sredo, 1. marca, po večerni maši, beremo preroka
Jona. Vabljeni tudi novi člani.
Češčenje križa: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.
Veroučna in mladinska maša v tem tednu odpade.
Prvi petek: Povabljeni k spovedi in sveti maši. Počastimo Jezusovo srce.
Bolnikom prinesemo obhajilo v petek dopoldne.
Prva sobota: Spovednik iz Križa bo na razpolago od 17h naprej za sveto
spoved.
Oddane maše: + duh. Drago Klemenčič, dar Večerna zarja; V dober namen, Grivška pot 26
(2x); ++ Ferjančič, Grivče 4; po namenu darovalca, Grivče 4
Romanje v Romunijo 27. 4. – 2. 5.: Agencija Aritours potrjuje naše romanje, četudi avtobus
ni poln. Zato povabljeni, da do konca meseca februarja oddate akontacijo 100 EUR.
Akontacijo lahko oddate v župnišču. Riziko odpovedi romanja v primeru bolezni lahko naročite
v župnišču, cena 20 EUR.
Postni čas »pri nas doma«: Povabim, da v teh dneh med pepelnico in prvo postno nedeljo
tudi doma na vidno mesto postavimo znamenje križa, ki naj nas spominja, da smo v postnem
času. Ob tem znamenju se zvečer zberemo k postni molitvi. Pogovorimo se, v teh dneh, kako
bomo preživeli postne večere. Morda bo kaj manj televizije, pa več osebnega srečanja
družinskih članov. Zmolimo vsaj večerno molitev O Jezus blagoslovi me in končajmo z
vzklikom: Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil!«
Križev pot: Pred nami je postni čas in s tem tudi molitev križevega pota. V postnem času lepo
povabim, da se bolj potrudimo za družinsko molitev in za pogostejši obisk svete maše tudi
med tednom. Postni čas začnemo v sredo s pepeljenjem.
Sodelovanje pri križevem potu (PETEK OB 18.30, NEDELJA OB 14.00)
Petek 3.3.
KATEHETI IN SESTRE
Nedelja, 5.3.
BRALCI
Petek, 10.3.
9. RAZRED
Nedelja, 12. 3.
SP SKUPINA
Petek 17.3.
8. RAZRED
Nedelja, 19.3.
MOŠKI (sv. Jožef!)
Petek, 24. 3.
7. RAZ. STARŠI
Nedelja,26.3. Grivče ŽPS + PEVCI
Petek, 31¸. 3.
6. RAZ. STARŠI
Nedelja, 2. 4.
KARITAS
Petek, 7. 4.
5. RAZ. STARŠI
Nedelja, 9. 4.
ANIMATORJI
N A P O V E D N I K:
~Liturgični bralci: Srečanje bo v ponedeljek, 6. marca.
~Animatorji za oratorij: Srečanje bo v petek, 10. marca zvečer. Pripravljamo oratorijski dan,
ki bo v soboto, 25. marca od 09h do 15.30.
~Poletni oratorij pa bo od 26. do 30. junija.
~Predstavitev birmancev in botrov bo v nedeljo, 12. 03. ob 10h. Po maši srečanje za botre.
~Večerna zarja: V sredo, 8. marca.
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

IZ SKUPNIH OZNANIL AJDOVŠČINA - ŠTURJE
~ Prva sobota v Logu. V soboto, 4. marca smo povabljeni na prvosobotno pobožnost v
Logu. Od 17. ure dalje je priložnost za sveto spoved, ob 17.30 molitev rožnega venca in ob
18.00 sveta maša. Sodeluje župnija Podnanos.
~ Postni čas, ki se začne na pepelnično sredo, 1. marca, je čas poglobljene priprave na
veliko noč. Papež Frančišek je v letošnji postni poslanici zapisal, da je »postni čas nov
začetek, pot, ki vodi h gotovemu cilju: k velikonočnemu vstajenju, h Kristusovi zmagi nad
smrtjo. Ta čas nas odločno poziva k spreobrnjenju. Kristjan… naj se ne zadovolji s
povprečnostjo, temveč naj raste v prijateljstvu z Gospodom. Jezus je zvesti prijatelj, ki nas
nikoli ne zapusti. Tudi ko grešimo, potrpežljivo čaka na našo vrnitev.«
Postna postava. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je
na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se enkrat na dan do sitega najemo in se
zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta starosti do začetka 60. leta.
Samo zdržek mesnih jedi pa je vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek mesnih
jedi kdaj zamenjati z dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek mesnih jedi veže
vernike od izpolnjenega 14. leta starosti. Kadar je na petek praznik (cerkveni ali državni), ali
kakšna družinska slovesnost, post odpade. Vsaj ob postnih petkih opustimo meso v spomin
na to, da je Jezusovo »meso« viselo na križu.
~ Postne spodbude Slovenske Karitas. Post nas vabi tudi k sočutju z ljudmi v stiskah.
Slovenska Karitas je za letošnji postni čas enako kot v preteklem letu pripravila tri povabila:
preventivno spodbudo 40. dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč JV Evrope in vabilo
k poglobitvi postnega časa.
Spodbuda 40. dni brez alkohola nosi podnaslov »Izberi prav. Bodi z mano.« Geslo nas v
pastoralnem letu družine spodbuja, da bi vsak dan znova, še posebej v postu, izbrali in se
odločili za bogastvo, globino odnosov in povezanost z našimi najbližjimi. v okviru akcije smo
povabljeni, da se v spodbudo vsem, ki trpijo zaradi alkohola, pridružimo romanju, ki bo v
nedeljo, 26. marca na Sveti Gori: ob 14.00 križev pot s Prevala, ob 16.00 sveta maša.
~ Priprava na krst. Skupna priprava na krst otroka za starše (in po možnosti tudi botrov) bo
potekala v marcu, v Marijinem domu v Šturjah. Obsega tri zaporedna srečanja ob torkih: 7.3.,
14.3. in 21.3. Začetek srečanja je ob 20. uri. Potrebna je predhodna prijava pri domačem
župniku, ki vam izda prijavnico.
~ Uvajanje odraslih v krščanstvo – katehumenat: za tiste, ki iščejo, za nekrščene, za tiste,
ki so samo krščeni, ki niso bili pri birmi. Katehumenat začne na 1. postno nedeljo, 5. marca ob
16. uri v Batujah. Prijavite se pri domačem župniku, informacije pa dobite tudi pri župniku v
Batujah: Ivan Maslo, tel. 05/366-60-38; 031-301-114.
~POVABILO MLADIM V POSTU: Markovo pismo: Dragi mladenič,
mladenka! Malo se sprehodi po svetu. Poglej kavarne, poglej v čakalnico,
predavalnice, trgovine, na hodnike, v dnevne sobe, poglej v katerikoli prostor,
v katerem se ljudje družimo, in povej: se ti ne zdi, da je telefon začel dobivati
boj za naše odnose? Meni prav malokrat še uspe, da med pogovorom z
ljudmi vsaj s koncem očesa ne ošinem telefona, če me čaka kak
neodgovorjen klic ali sporočilo. Če pa nimam kaj početi, se priklopim na net in
si ustvarim svoj svet. Svet, v katerem je vse, kot hočem. Le da sem v njem
sam. Ker sem v tem svetu vedno v ospredju samo jaz – moje želje, moje
odločitve, moje prioritete. Tako telefon postaja moj najboljši in – žal – edini
prijatelj. Toda svoje odnose hočem nazaj!!!
Zato bom letos v postu preživel »40 UR BREZ TELEFONA«. Vsak dan v postu bom za eno uro izklopil
telefon, med 19.00 in 20.00, in ta čas porabil za svoje odnose. Za druženje, za pogovarjanje, za
prijateljstva, ne da bi me pri tem kaj motilo. Resničnost je lepša, tudi če je težja. Ker je samo v resničnosti
jok res jok in nasmeh res nasmeh.
Če želiš, pojdi z mano. Dokaži samemu sebi, da je človek ob tebi več vreden kot telefon. Ljudje ti bodo
hvaležni. Predvsem pa si boš hvaležen sam. Ker ne boš več sam. Tudi če zmanjka elektrike.
Tvoj brat Marko

