RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 26. 11. – 03. 12. 2017
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KRISTUS KRALJ

26. NOV. 2017

08.00
10.00
18.00

+ Slavica Ergaver, Polževa 21
Za novokrščence in vse žive in ++ župljane
+ Rajko Marc, Vipavska c. 15/c

07.00
10.00
18.30
17.00
18.30

Sreda, 29.11.

18.30

Četrtek, 30.11.

07.00
18.30
07.00
18.30

++ starši, Polževa 15
DSO: + Katja Bovcon
+ Nataša Ferjančič, Vipavska c. 17/B
Žapuže: 8. dan + Bogdan Repič, Žapuže 42/B
Za milost vere
8. dan + Alojzij Česnik, Cebejeva 53
30. dan + Katja Bovcon, C. IX. korpusa 47
+ Sergeja Volk, Bevkova 2
++ starši in brata, IV. Prekomorska 2
+ Andrej in Marija Čoha, I. Kosovela 23
Za duhovne poklice, Žapuže 5
8. dan + Marinka Černigoj, Grivška pot 30

Otalež
18.30
08.00
10.00
18.00

Po namenu
+ Stanislav Skupek, Lavričeva 29
+ Franc Praček, Cebejeva 10
Za žive in rajne župljane
+ Andreja, Kidričeva 2/A

Pon., 27.11.
Modest in Virgil

Torek, 28.11.

Andrej, ap

PRVI petek,
01.12.
PRVA sobota,
02.12.
PRVA ADV.
NED.
03. DEC. 2017

PREDSTAVITVE, PREDAVANJA,…
Vabljeni na predstavitev knjige in pogovorni večer z avtorjem dr. Ivanom
Janezom Štuhecem: Slovenija brez Patrije in Zvonov in sicer 27. novembra ob
18:00 v dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina (Vipavska cesta
4, Ajdovščina, nasproti Šturskega pokopališča). S pronicljivim moralnim teologom dr.
Štuhecem se bomo pogovarjali o njegovi novi knjigi, o današnji slovenski družbenopolitični stvarnosti, o kriminalizaciji osamosvojitve, o simbolih, družini, ki je na udaru,
o državljanskem pogumu ter še o marsičem.
Pogovorni večer bo vodil Dejan Škvarč, po debati pa ste lepo povabljeni, da skupaj
tudi nazdravimo. Knjigo bo moč tudi kupiti.

ADVENTNI VEČERI 2017
Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas vipavske dekanije vabita
na adventne večere, ki bodo potekali v avli škofijske gimnazije v Vipavi:
Prvi večer: četrtek, 30. novembra ob 20. uri: REVOLUCIONAR V TALARJU
– JANEZ EVANGELIST KREK ZA SLOVENCE. Predavatelj bo dr. Janez
Juhant.
Drugi večer: četrtek, 7. decembra ob 20. uri: PREUREDITEV ŽUPNIJ V
KOPRSKI ŠKOFIJI Z VIDIKA PRETEKLIH STOLETIJ NA VIPAVSKEM.
Predavatelj: prof. Ivan Albreht.
Tretji večer: četrtek, 14. decembra ob 20. uri: DRUŽINA, PROSTOR
ODNOSOV IN LJUBEZNI. Predavateljica dr. Alenka Rebula.
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'Radost ljubezni' – IZZIVI DANAŠNJIH DRUŽIN
Vzgojna naloga družine je otežena s tem, da starši prihajajo domov utrujeni in brez volje, da bi se
pogovarjali. V mnogih družinah sploh ni več navade, da bi skupaj jedli. Poleg TV so tu še druge
ponudbe za zabavo. To staršem otežuje posredovanje vere otrokom. Izziv našega časa je zasvojenost
z drogami, ki povzroča trpljenje mnogih družin in jih tudi uniči. Podobno je z alkoholizmom, igrami na
srečo in drugimi zasvojenostmi. Družina lahko
Kristus pride sodit v slavi
prepreči ali omili težave zasvojenosti, toda družba in Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko
politika ne uvidita, da krhka družina izgubi odzivno pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi
z njim, takrat bo sédel na prestol svojega
sposobnost za pomoč svojim članom. Posledice angeli
veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in
uničenih družin so zapuščeni otroci in starejši, ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od
osiroteli otroci še živih staršev, mladi brez kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle
orientacije in brez družbenih norm. Slabljenje pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo
na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta!
družine kot naravne, na zakonu utemeljene Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je
skupnosti, ne koristi družbi; ovira zorenje osebnosti pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil
in gojenje vrednot skupnosti. Le izključna in in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti,
sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste
neločljiva zveza med moškim in žensko v polnosti tujec
me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi
izpolnjuje družbeno vlogo, ker pomeni trdno zavezo sem bil in ste prišli k meni.‹ … ›Resnično, povem
in omogoča rodovitnost. Nobena začasna ali za vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih
posredovanje življenja zaprta zveza ne zagotavlja najmanjših bratov, ste storili meni.‹
(prim. Mt 25,31-46)
prihodnosti. Kdo danes skrbi, da bi bodrili zakonce,
pomagali pri vzgoji otrok in spodbujali, da ostane njihova zakonska zveza trdna? Širi se praksa
skupnega življenja parov pred poroko ali skupnega življenja brez namena, da bi zvezo uradno potrdili.
Zakonodaje odpirajo razne nove možnosti, tako da se zakonska zveza kot izključna, neločljiva in odprta
za življenje kaže kot zastarela ponudba. Pravni razkroj družine dosega neslutene razsežnosti. Odkriti
moramo pravi smisel zakonske zveze. Moč družine temelji v sposobnosti, da ljubimo in da učimo
ljubiti. Naj bo družina še tako ranjena, vedno lahko raste, če živi iz ljubezni!
Kljub priznanju pravic žensk še ni uspelo izkoreniniti npr. neenakosti med spoloma pri dostopu do
pomembnih družbenih položajev ali komercializacije ženskega telesa v sodobni medijski kulturi. Moški
ima v življenju družine pomembno vlogo, posebno glede varnosti in podpore ženi ter otrokom. Veliko
mož se zaveda pomena svoje vloge v družini in jo živi v skladu s svojo moško naravo. Odsotnost očeta
zaznamuje družinsko življenje, vzgojo otrok in njihovo vključevanje v družbo. Očetova odsotnost je
fizična, čustvena, duševna ali duhovna. To oropa otroke očetovskega zgleda. Izziv je tudi ideologija
gender, ki zanika razliko in naravno medsebojno naravnanost med moškim in žensko. Te ideologije se
skušajo uveljaviti kot edini pravilni način mišljenja, ki naj določa tudi vzgojo otrok. Biološki spol in sociokulturno vlogo spola (gender) je mogoče razlikovati, ni pa ju mogoče ločiti. Biotehnološka revolucija na
področju človeškega spočetja omogoča manipuliranje z aktom spočetja, neodvisno od spolnega
odnosa med moškim in žensko. Ne zapádimo grehu, da bi nadomestili Stvarnika! Kot ustvarjena bitja
nismo vsemogočni (AL56). Hvala Bogu veliko družin živi v ljubezni, uresničuje svojo poklicanost in gre
naprej, čeprav na poti velikokrat pade. Ne ujemímo se v past, ko bi se izčrpali s samoobrambno držo
pritoževanja, temveč raje prebudimo misijonarsko ustvarjalnost! V vseh situacijah mora Cerkev
povedati besedo resnice in upanja. Težave so klic k temu, da v nas sprostimo energije upanja, tako da
jih prevedemo v preroške sanje, preobražajoča dejanja in v domiselnost ljubezni (AL57).

OZNANILA ZA TEDEN 26. 11. – 03. 12. 2017
Današnja miloščina je za potrebe Škofijske Karitas.
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli v župnišču tudi
izven uradnih ur, če sem doma.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši, pridite molimo!
Spovedovanje pred prvim petkom: V četrtek bo pater iz Križa spovedoval od
16.30 dalje.
Verouk je reden za vse skupine.
Mladinsko in veroučno mašo v petek oblikuje otroški pevski zbor.
Miklavž napoveduje svoj obisk v torek, 5. 12. ob 17h v Marijinem domu. Otroke
prijavite najkasneje do srede, 29. 11. katehetom. Pomagajte z darom 8 EUR ob vpisu.
Dar za župnijo: 225,00 EUR, 4 darovalci in 15 EUR za oznanila. Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Ob Hublju, sledi Cebejeva 1 – 25.
Liturgični bralci: Srečanje v ponedeljek. Na pobudo nekaterih bralcev bo srečanje v
cerkvi in sicer praktične narave, da se spoprijateljimo z mikrofonom.
Srečanje ob Katekizmu: Torek ob 19h v župnišču.
Devetdnevnico pred Brezmadežno bomo začeli v sredo. Poskrbite za ustrezno petje
pri večernih mašah.
Večerna zarja: Srečanje bo v sredo ob 19h v župnišču.
"Dobro je tisto, kar
združuje.
Zlo tisto, kar ločuje."
Aldous Huxley

Dobrodelni koncert v Tednu Karitas z vsakoletnim
naslovom Klic dobrote bo v sredo v Celju. Spremljali
ga bomo lahko tudi po televiziji ob 20h in prispevali
svoj prostovoljni dar.

Duhovna obnova za veroučence 8. in 9. razreda v Otaležu: Odhod v petek ob
16.30 izpred župnišča. Starši se dogovorite za prevoz, da
ne vozite vsi. Povabljeni pa vsi na sklep v nedeljo ob 10h,
po maši odpeljete svoje otroke domov. Kdor more, naj
prispeva 10 EUR za uporabo hiše in ogrevanja. Ostale
informacije bodo dobili otroci pri verouku.
Animatorji imamo pripravo na duhovno obnovo danes,
26. 11. ob 19h v župnišču.
Izdelovanje adventnih venčkov: Tudi letos ste lepo
vabljeni na delavnico, kjer si bomo izdelali adventni venček,
ki nas bo zbiral k molitvi. Dobili se bomo v soboto 2.
decembra 2017 ob 15 uri v Marijinem domu. S seboj prinesite obod, žičko in svečke.
Mlajši otroci pripeljite s seboj starše, da vam bodo pomagali izdelati venček. Veseli
vas bomo. /Ana/
Venčke bomo blagoslovili v nedeljo, 3. 12. pri dopoldanskih mašah.
Božične voščilnice: Nabavite jih lahko na adventne nedelje po maši pred Marijinim
domom, željeni prispevek za misijone je 2 EUR.

Pred nami je Teden Karitas: Nabirka hrane in denarnih darov za družine in
posameznike v stiski: Tudi v naši župniji so ljudje na pragu revščine. Pomagamo jim
lahko s svojim prostovoljnim darom, ki ga lahko oddamo zadaj v cerkvi, vse dni tega
tedna, pa tudi v Marijinem domu vsak večer pol ure pred večerno mašo. Bog vam
povrni. Vsak lahko prispeva za kilogram moke ali sladkorja. Krščanska dolžnost je
pomagati revnejšim. Vem, da se bomo tudi letos izkazali za solidarne. Bog povrni!
Dan odprtih vrat v Centru Karitas v Ajdovščini bo v
četrtek, 30. 11. Namenjen je predstavitvi programov
Karitas.
Prvi petek in prva sobota: Bolnim in starejšim
prinesemo sveto obhajilo v petek dopoldne. Ostali s
sveto mašo počastimo Jezusovo in Marijino Srce.
Ledeno kraljestvo: Vabljeni na ogled gledališke
predstave dramskega krožka in mladinskega PZ OŠ
Danila Lokarja Ajdovščina. Glasbena predstava
LEDENO KRALJESTVO bo v petek, 01. 12. ob 17.00
in 19.00 v Dvorani prve slovenske vlade.
Oddane maše: V zahvalo, Grivška pot 26;
++ Ferjančič, Grivče 4; + Alojz Hočevar, Bevkova 2.

NAPOVEDNIK
Svetopisemska skupina: V ponedeljek, 4. 12. po večerni maši.
Miklavževanje v Marijinem domu v torek, 5. 12. ob 17h za
prijavljene otroke.
Srečanje katehetov: V sredo, 6. 12. po večerni maši.
Šiviljski krožek: Prvo srečanje bo v petek, 8. 12. ob 09h v
župnišču. Krožek bo vodila Bernarda. Povabljene predvsem
mamice na porodniškem dopust. Prav pride šivalni stroj, kdor
ga ima, naj ga prinese s seboj.
Advent: Naslednjo nedeljo začnemo advent in novo cerkveno leto. V tem tednu
pripravimo adventno znamenje: adventni venček in /ali Marijino sliko, ob kateri se
bomo ob adventnih večerih doma zbirali k molitvi. Začnimo novo cerkveno leto in
pripravo na Božič z redno družinsko molitvijo.
Letos smo ob nedeljah brali Božjo besedo ciklus A, v glavnem Matejev evangelij. Z
novim cerkvenim letom vstopamo v nedeljski ciklus B in Markov evangelij.
Skupina Svetnik in adventno srečanje za mlade iz dekanije bo v petek, 8. 12. ob
19.30 v cerkvi v Šturjah. Glasbena skupina bo pripravila pričevanje in slavilno molitev
v cerkvi, sledilo bo druženje mladih iz dekanije v Marijinem domu. Mlade vabimo k
udeležbi, prosim tudi za pripravo skromne pogostitve za vse mlade iz dekanije.

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

