RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 28. 01. 2018 – 04. 02. 2018
4. ned. med
letom
Nedelja SP
28. 01. 2018
Pon., 29. 01.
Valerij, šk
Torek, 30. 01.
Jacinta, red
Sreda, 31. 01.
Janez Bosco
Četrtek,01. 02.
Brigita
Petek, 02. 02.
Svečnica
Sobota, 03.02.
Blaž, šk
5. ned. med
letom
04. 02. 2018

08.00
10.00
18.00

30. dan + Marija Krapež, Cebejeva 46
Za žive in rajne župljane
+ Marija Kete, Grivče 8/a

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

+Vincencij Černigoj, Polževa 6/E
DSO: za zdravje družine Vodopivec
+ Stanislav Čehovin, I. Kosovela 16
+ brat in sestre, Vojkova 5
8. dan + Izidora Mihelj, Tovarniška 18
++ starši Curk, Cebejeva 4
++ starši Rustja, Grivče 4
++ Srebot, Slejkoti 9
++ starši Krušič, Cebejeva 3/A
+ duh. Filip Terčelj, Grivče
Obl. + duh. Drago Klemenčič
++ starši Krašna, Žapuže 33/A
V dober namen, Kožmani 23
Za žive in pokojne Lemut, Grivška pot 23
Za žive in rajne župljane
+ Franc Praček, Cebejeva 10

Oddane maše: + Izidora Mihelj, 5 svetih maš.

Za Bogu posvečene
Prosimo te za vse posvečene osebe.
Napolni jim srca z notranjo gotovostjo,
da so bili v naprej odbrani
za ljubezen, hvalo in služenje.
Daj jim okusiti svoje prijateljstvo,
napolni jih s svojim veseljem
in svojo tolažbo,
pomagaj jim premagati težke trenutke
in z zaupanjem vstati po padcih,
naredi jih za ogledalo Božje lepote.
(sv. papež Janez Pavel II.)
(Družina, Molitev tedna)

V Cerkvi smo 2. februarja 1997
prvič obhajali dan posvečenega
življenja. Posebno praznovanje
dneva redovnikov in redovnic je
uvedel papež Janez Pavel II. Z
razglasitvijo tega dneva je med
drugim želel spodbuditi k temu,
da bi se Bogu posvečene osebe
vračale k izvirom svojega poklica,
da bi naredile obračun o svojem
življenju in da bi potrdile svojo
posvetitev. Od takrat se
redovniki, redovnice in druge
Bogu posvečene osebe na
svečnico srečajo s svojim
ordinarijem pri oltarju, se Bogu
zahvalijo za dar redovništva in
obnovijo svoje zaobljube.

Z VELIKO HVALEŽNOSTJO SE V TEM
TEDNU SPOMNIMO V NAŠIH MOLITVAH
TUDI NAŠIH TREH SESTER: S. MIHAELE,
S. MILKE IN S. EME.
OB DNEVU POSVEČENEGA ŽIVLJENJA (2. FEB.) JIM ISKRENO ČESTITAMO IN
IZRAŽAMO HVALEŽNOST ZA NJIHOVO PRISOTNOST MED NAMI, NJIHOVO
DELO IN MOLITEV.

4. NED. MED
LETOM

28. 01. 2018 – 04. 02. 2018; št. 4/18
'Radost ljubezni' – LJUBEZEN V ZAKONU – POTRPEŽLJIVOST
Milost zakramenta zakona pomaga
izpopolnjevati ljubezen med zakonci.
Beseda ljubezen je sicer ena od
najpogosteje rabljenih besed, žal pa
tudi največkrat zlorabljena. Značilnosti
resnične ljubezni opisuje sveti Pavel v
hvalnici ljubezni: »Ljubezen je
potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen; ni
nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se
ne napihuje; ni brezobzirna, ne išče
svojega, ne da se razdražiti, ne misli
hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa
se resnice, vse prenaša, vse veruje,
vse upa, vse prestane«. Vse to živimo
in gojimo sredi življenja, ki ga zakonci
vsak dan delijo med seboj in z otroki.

JEZUS UČI, KAKOR KDOR IMA OBLAST
V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v
shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim
naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima
oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi
shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim
duhom in je zavpil: »Kaj imamo s teboj,
Jezus Nazaréčan? Si nas prišel pokončat?
Vem, kdo si: Sveti, od Boga.« Jezus pa mu je
zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!«
Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim
glasom in šel iz njega. Vsi so se tako
začudili, da so razpravljali med seboj: »Kaj je
to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim
duhovom ukazuje in so mu pokorni.« In glas
o njem se je takoj razširil po vsej okolici v
Galileji.
(Mr 1,21-28)

Potrpežljivost se pokaže, ko človeka
ne vodijo le nagoni in se izogiba
polaščanju. Gre za lastnost Boga zaveze, ki kliče k posnemanju tudi v družinskem
življenju. Božja prizanesljivost daje čas za kesanje, hkrati se poudarja Božja moč, ki
se kaže v njegovem usmiljenju. Božja potrpežljivost je vaja v usmiljenju z grešnikom
in razodeva pravo moč.
Biti potrpežljiv ne pomeni dovoliti, da z nami stalno slabo ravnajo, da trpimo fizično
nasilje ali nas obravnavajo kot objekt. Do težav pride, ko zahtevamo, da bodo odnosi
med ljudmi nebeški ali da so osebe popolne ali se postavimo v središče in
pričakujemo, da se bo vse zgodilo po naši volji. Tedaj smo nepotrpežljivi in se
odzovemo napadalno. Če ne gojimo potrpežljivosti, bomo vedno imeli izgovore za
jezo. Na koncu se bomo spremenili v ljudi, ki ne znajo sobivati, ki so nesocialni in
nesposobni brzdati svoje nagone. Tako bo postala družina bojno polje. Zato nas Božja
beseda opominja: »Vsaka zagrenjenost in srditost in jeza in vpitje in zmerjanje naj
izmed vas izgine z vso hudobijo vred«. Potrpežljivost se utrdi, ko priznam, da ima
drugi prav tako pravico živeti skupaj z mano na tej zemlji, in sicer takšen, kakršen je.
Ni pomembno, če je drugi zame moteč ali če mi prekriža načrte ali mi je s svojim
značajem ali s svojimi pogledi nadležen, če ni popolnoma tak, kakršnega sem
pričakoval. Ljubezen vedno vključuje globoko sočutje, da drugega sprejmem kot del
tega sveta, čeprav bo ravnal drugače, kot bi si jaz želel (AL92).

OZNANILA ZA TEDEN 28. 01. 2018 – 04. 02. 2018
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in kadar sem doma.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši, pridite molimo!
Verouk je reden za vse skupine.
Mladinska in veroučna maša v petek: Ker je praznik, povabljeni vsi k sveti maši.
Dar za župnijo: 50 EUR, 1 dar, 30 EUR za oznanila, 70 za ogrevanje. Bog povrni!
Čiščenje in krašenje cerkve: Ul. Vena Pilona, sledijo starši 1. razreda.
Novi strežniki iz 3. razreda: Ponovno se srečamo na vaji v
ponedeljek ob 16.30 ali v četrtek ob 16.40 v zakristiji. Ko se
bomo naučili, bomo imeli uraden sprejem med strežnike.
Vesel sem novih strežnic in strežnikov, še se lahko pridružite.
Mašni bralci: Srečanje bo v ponedeljek ob 19h v župnišču.
Skupina ob Katekizmu v torek odpade iz zdravstvenih
razlogov, prosim za razumevanje.
Delavnica molitve in življenja za otroke: Torek ob 17h v župnišču.
Delavnica molitve in življenja za starše in druge odrasle: V sredo ob 19h v
Marijinem domu, učilnica zgoraj.
Večerna zarja: Srečanje v sredo ob 19h v župnišču.
Spovednik iz Križa (p. Marjan) bo v četrtek na razpolago za
sveto spoved od 16h do večerne maše. Opravimo sveto
spoved pred prvim petkom.
Župnijski gospodarski svet: Srečanje v četrtek ob 19.30 v
župnišču. Izbira načrtov in materialov za prenovo prezbiterija.
Prvi petek: Bolnikom prinesem sveto obhajilo v petek v
dopoldanskem času.
Svečnica: V petek je spomin darovanja malega Jezusa v templju. S tem praznikom
zaključimo božično dobo. Pred večerno mašo bodo pred cerkvijo delili sveče, ki jih
bomo na začetku maše prižgali in blagoslovili. Prostovoljni dar za svečko oddajte kar
v miloščino. Te sveče boste lahko ponovno prinesli v cerkev, ko bomo obhajali
velikonočno vigilijo.
Pospravljanje jaslic bo v petek po večerni maši. Našim jasličarjem se iskreno
zahvaljujem za skrbno postavitev in pospravljanje.
Mladi in animatorji: V petek, 2. februarja povabljeni v župnišče na družabni večer,
prinesite s seboj družabne igre. Spotoma se bomo pogovorili še o pomembnih
datumih za naprej.
Župnijski pastoralni svet: Seja bo v soboto, 3. februarja ob 19h v župnišču. Vabilo
z dnevnim redom boste prejeli po elektronski pošti.

Kateheti: Srečamo se pri maši v soboto ob 7h v samostanu naših sester, kot je bilo
dogovorjeno.
Smučarski dan v Zoncolanu (Italija) bo v četrtek, 8. 2., dela prost
dan. Prijave za avtobus sprejemam do četrtka, 1. februarja, osebno,
po telefonu ali na e-pošto, cena avtobusa približno 10 EUR,
smučarske vozovnice 35 za odrasle in 26 za otroke, upam pa še na
skupinski popust. Ura odhoda v naslednjih oznanilih, prostih je še 15
mest na avtobusu.
Blagoslov domov: V tem tednu:
Slejkoti in Bazoviška: ponedeljek od 10.00 – 12.00 in 15.00 – 16.30
Vojkova in Kosovelova: torek od 09h – 12h in sreda od 15.30 – 18.00
Slomškova: petek popoldne
Žapuže: sobota dopoldne in popoldne
28. januarja obhajamo NEDELJO SVETEGA PISMA. Slovensko biblično gibanje
tudi letos vabi vse prijatelje Božje besede na srečanje ob Božji besedi. Na
svetopisemsko nedeljo bo to tudi v Vipavi (Škofijska gimnazija) ob 15. uri. Glavni gost
srečanja in predavatelj bo škof dr. Jurij Bizjak. Vsi lepo vabljeni, še zlasti člani biblične
skupine in bralci Božje besede v cerkvi.
NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV
Srečanje za razvezane bo v torek, 6. 2. ob 20h v župnišču, Levstikova 1.
Krstna nedelja bo zadnjo nedeljo v februarju, 25. 2. 2018 ob 10h, otroke prijavite v
župnišču. Naslednja krstna nedelja bo 8. aprila, nedelja po Veliki noči.
Ob slovenskem kulturnem prazniku, v sredo 7. februarja 2018 ob 20. uri vabi Klub
krščanskih izobražencev Ajdovščina v galerijo Lična hiša v Ajdovščini na večer
besede in glasbe z umetnico pianistko Andrejo Kosmač. Glasbeno bodo večer
obogatili njeni otroci: Ana, klavir, Manca, violina in Nejc, čelo.
Kulturni dogodek na Šturskem placu: V sredo, 7. 2. 2018, bodo učenci tretješolci
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina na Šturskem placu delili kulturo vsem, ki si bodo vzeli
čas ter jih prišli pogledat in poslušat. Dogodek se bo odvijal ob 11.00.
INFORMATIVNA DNEVA NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA bosta v petek, 9.
februarja ob 9. in 15. uri ter v soboto, 10. februarja, ob 9. uri. Pridite in poglejte šolo in
dijaški dom. Lepo vabljeni osmošolci in devetošolci.
NEKAJ PONUDB ZA MLADE: Več: http://kp.rkc.si/mladi
- Šola za animatorje, ABC usposabljanje ZA NOVE animatorje srednješolce:
Klanec pri Kozini, 13.-15. april.
- ŠAP za pobirmance na Vojskem, 9.-11. marec.
- Pomladansko srečanje animatorjev in predstavitev gradiva za oratorij (Baraga) v
Vipavi 17. februar.
- Zimski teden za študente v Logu pod Mangartom, 8.-11. februar
- Duhovni vikend za 18 - 30 let, Sveta Gora, 2.-4. marec. Vikend o dveh poteh
poklicanosti v poročenost in posvečenost.

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

