Skupna oznanila
~ MARIJINO ROJSTVO – MALI ŠMAREN. V četrtek, 8. septembra smo povabljeni na
praznovanje v Log. Svete maše bodo ob 6.30, 8.00 in 10.00. Od 6.00 dalje bo priložnost za
sveto spoved.
~ ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE: Sveta gora, sobota 10.
septembra. Program:
- 8.00: začetek molitve križevega pota na Prevalu. Molitev bo
potekala po skupinah do bazilike na Sveti gori.
- 9.30: molitvena ura za duhovne poklice v baziliki
- 10.30: sveta maša.
Vzemimo si čas in se pridružimo vernikom naše škofije v prošnji k Gospodu za mlade, da bi
pogumno odgovorili na njegov klic v duhovniško ali redovniško življenje.
~ DEKANIJSKA PRIPRAVA NA KRST bo v mesecu septembru potekala v Šturjah (Marijin
dom) tri zaporedne torke: 6., 13., in 20. Začetek posameznega srečanja je ob 20. uri. To je
skupna priprava, ki naj bi se je udeležili straši prvega in drugega otroka. Povabljeni so tudi
botri. Starši naj se pred skupno pripravo prijavijo pri domačem župniku, kjer se pogovorijo
o pomenu prejema krsta za njihovega otroka in dobijo prijavnico.
~ PRIPRAVA NA KRŠČANSKI ZAKON prične v nedeljo 11. septembra v Šturjah (Marijin
dom) in se nadaljuje šest zaporednih nedelj (do 16. oktobra). Srečanje prične ob 16. uri.
Na prvo srečanje pridite 15. minut prej zaradi vpisa. V letošnjem letu je to zadnja priprava,
naslednja bo v januarju 2017.
~ ZAHVALNO ROMANJE NA SVETO GORO župnij Šturje in Ajdovščina bo zadnjo nedeljo
v septembru, to je 25. septembra. Več v prihodnjih oznanilih.
~ DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA (DMŽ) – vabilo za bivše udeležence.
Če bi radi nekaj časa posvetili srečanju z Bogom v molitvi, samoti in molku, pridite na
puščavo v torek, 30. avgusta ob 15. uri v Vipavski križ. S seboj prinesite Srečanje ali Stezo,
Sveto pismo, duhovni dnevnik (zvezek) in pisalo.
~ STIČNA MLADIH. Festival mladih »Stična 2016«, ki bo v soboto 17. septembra v Stični,
pripravljajo mladi za mlade. Vsebinsko temelji na papeževi poslanici mladim, ki predstavlja
osnovo tudi drugim dejavnostim v mladinski pastorali. Festival Stična mladih v marsičem
pripomore k celostni duhovni rasti, vodi v osebno izkušnjo vere in gradi pripadnost mladih
Cerkvi.
Program: ob 900 zbiranje, ob 930 začetek programa, ob 1130 delavnice, ob 1400 priprava na
sveto maš in maša, ob 1600 zaključni koncert. Zaključek festivala je ob 1730.
Poleg stroškov prevoza z avtobusom, vsak udeleženec prispeva 5€ za stroške organizacije
festivala. Glede prijav za potovanje in ure odhoda avtobusa, boste mladi obveščeni v svoji
župniji, kjer se boste tudi prijavili. Spodnja starostna meja za udeležence je dopolnjenih
15. let (1. letnik srednje šole).
~ POMOČ PRIZADETIM OB POTRESU V ITALIJI. Slovenska Karitas zbira pomoč za
prizadete ob potresu v Italiji. Svoj dar lahko nakažete na naslov: Slovenska Karitas,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. TRR: SI56 0214 0001 5556 761. Namen: Potres Italija.
Sklic: SI00 630. Koda namena: CHAR; BIC banke: LJBASI2X.
- Katehetsko pastoralna šola: Informativni dan v Vipavi, 9. sept. ob 18.00. Ker je nam to
tako blizu, povabim zainteresirane, da se pridejo pogovoriti v župnišče. Zelo priporočam
zaradi verskega znanja in sodelovanja v župniji.

28.08. 2016 – 4.09. 2016; št.

Iz svetega evangelija po Luku
(Lk 14,1.7-14)

28. avgust: 22. med letom

Evangelij: Lk 14, 7 - 14
1

PONIŽNIM SE BOG DAJE

Današnja Božja beseda je vsa v
znamenju ponižnosti. Ponižnost je, tako
piše v Katekizmu katoliške Cerkve, ena
izmed značilnih krščanskih kreposti.
Številni duhovni spisi cerkvenih učiteljev
so namenili ponižnosti veliko strani. Tudi
samo Sveto pismo na veliko mestih
govori o ponižnosti kot tisti svobodni
odprtosti, ki sprejme Božje posredovanje
in njegovo milost.
Tudi naš Bog je ponižen; ponižal se je in
postal človek. Ponižal se je Oče, ki je
padlemu človeku v raju v obljubil, da ga
ne bo zapustil. Ponižal Sveti Duh, ki je
obsenčil Devico Marijo. Ponižal se je Sin,
ki se je učlovečil, sedel na zadnje mesto
in postal vsem služabnik.
Ta Božja lastnost vabi tudi nas, da ji
sledimo. Tako nas spodbuja Jezus v
priliki o zasedanju mest na svatbi.
Človek, ki ljubi Boga, ga ne išče v slavi
in časteh. Zato kristjan izbere zadnje
mesto. Kdor se tako odloči, mu Gostitelj
reče prijatelj. Tako Gospod imenuje
tiste, ki ga resnično ljubijo, ga iščejo,
hvalijo in molijo v srcu in ne pred očmi
vsega sveta. Zanje je pripravljeno prvo
mesto v Božjem kraljestvu.
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Ko je na soboto šel v hišo nekega prvaka
7
med farizeji na obed, so ga ti opazovali. Ker
je opazil, kako so si izbirali prve sedeže, je
8
povabljenim povedal tudi priliko. Govoril jim
je: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj
na prvo mesto, da, če bi bil morda povabljen
9
kateri imenitnejši ko ti, in pride ta, ki je tebe
in njega povabil, in ti ne poreče: ‚Umakni se
temu‘ in ti bi se takrat začel s sramoto
10
presedati na zadnje mesto. Temveč, kadar
si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto,
da ti poreče, ko pride, kateri te je povabil:
‚Prijatelj, pomakni se više!‘ Takrat ti bo čast
11
vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi. Zakaj
vsak, ki se povišuje, bo ponižan in, kdor se
12
ponižuje, bo povišan.« Tudi temu, ki ga je
bil povabil, je govoril: »Kadar napravljaš
kosilo ali večerjo, ne vabi svojih prijateljev ne
svojih bratov ne sorodnikov ne bogatih
sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in
13
ti to povrnejo. Marveč, kadar napravljaš
gostijo, vabi uboge, pohabljene, kruljave,
14
slepe. In srečen boš, ker ti ne morejo
povrniti: povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju
pravičnih!«

Šturje: maše od 28. 08. do 4. 09. 2016
NEDELJA
28. avgust
22. nav. ned.

Poned. 29. 8.
Mučeništvo J. Kr

Torek, 30. 8.
Sv. Feliks
Sreda, 31. 8.
Četrtek,1. 9.
Sv. Egidij

Petek, 2. 9.
PRVI PETEK

Sobota, 3. 9.
Sv. Gregor V.
NEDELJA
4. september
23. nav. ned. angelska

08.00
10.00
19.00
07.00
10.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
Na romanju
08.00
10.00
19.00

+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
Za žive in rajne župljane
++ starši in brat Šatej, Kožmani 6
++ starši, brata in sestra, Kožmani 12
Sveta maša v Domu
+ Marijan Fegic, dar iz ulice
+ Ivan in Irena Semenič, Grivška 29
++ iz družine Krapež, IV. prekomorska 12/a
V dober namen /M.R./
V zahvalo in priprošnjo, Bazoviška 15
++ starši Brecelj, Lavričeva 33
Za zdravje, Slejkoti 5
Za duhovne poklice
++ starši Ličen, Žapuže 105
Po namenu romarjev
Po namenu g. Ivana
+ Rajko Marc, Vipavska 15/c
Za žive in rajne župljane
++ Terčelj, Grivče 5

Oznanila: spet začenjamo oznanila skupaj z župnijo Ajdovščina. Tokrat v Šturjah še ostajajo
oznanila za en teden, da bomo lahko v naslednjih poročali o sklepih iz sej ŽPS in ŽGS.
ŽPS bo v župnišču v ponedeljek, 29. 8., po večerni maši.
Župnijski gospodarski svet bo v sredo, 31. 8., ob 20h v župnišču.
Blagoslov šolskih torb: V četrtek se začne novo šolsko leto, našim učiteljem, vzgojiteljem
in šolarjem želimo varen korak in blagoslov pri novem šolskem letu. »Začni z Bogom vsako
delo, da bo dober tek imelo!« Zato vabim družine, učitelje, vzgojitelje, profesorje v četrtek,
1.9. ob 19h, k večerni maši za Božji blagoslov. Šolarji naj prinesejo k blagoslovu šolsko
torbo.
Študentje, mladi delavci: vabim vas na spoznavno srečanje, ki bo v petek, 2. 9., ob 19.30 v
župnišču na Levstikovi 1.
Prvi petek: prijavite starejše in bolne, v petek dopoldne priložnost za sveto obhajilo pri
bolnikih doma.
Romanje: Odhod v soboto, 3.9. ob 06h, izpred župnišča. Romali bomo z dvema
avtobusoma, na drugem je še 15 prostih mest, lahko se prijavite do četrtka.
Log – prva nedelja: običajni popoldanski shod v nedeljo, 4. 9. 2016.
______________________________________________________________________________________________________

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

Oznanila župnije Šturje
Veroučnemu letu naproti

Pred nami je veroučno leto. S kateheti smo imeli srečanje v četrtek in se dogovorili
glede urnika, poteka in veroučnih pripomočkov.
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Vpis k verouku: starše vabim na srečanje ob začetku verouka, kjer boste vpisali
otroke k verouku. Starši na enem srečanju vpišete vse svoje otroke:
• Ponedeljek, 5. 9. po večerni maši: za 1. in 2. razred
• Torek, 6. 9. po večerni maši: za 3. razred (prvoobhajanci)
• Sreda, 7. 9. ob 17.00: za predšolske otroke
• Sreda, 7.9. po večerni maši: za 4. in 5. razred
• Četrtek, 8. 9. po večerni maši: za 6. in 7. razred
• Petek, 9. 9. po večerni maši: za 8. in 9. razred (birmanci)
Starši ob vpisu poravnate 15 EUR na družino za stroške ogrevanja in čiščenja ter
za liturgični zvezek, ki ga bodo letos imeli vsi veroučenci.
Veroučni pripomočki: Knjige si izposodite pri sorodnikih, znancih,… Delovne
zvezke lahko kupite v Zvončku ali pa ob vpisu k verouku.
Veroučenci 7. razreda bodo imeli učbenik, ki je sicer za 8. razred, a smo se tako
odločili na srečanju katehetov.
Verouk bomo začeli v tednu po 4. septembru, otroci bodo imeli sveto spoved.
Uradne ure: četrtek od 09h do 11h in od 17.h do 18h.
Češčenje Najsvetejšega: četrtek po maši, lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.
Oklicana sta: Ženin Rok Škrlj, Grivče 11/B in nevesta Ana Bizjak, Kostanjevica 54.
Želimo obilo Božjega blagoslova na skupni poti in čestitamo za sklenitev
krščanskega zakona.
Hišni telefon in internet v župnišču bo ponovno priključen v četrtek, dosegljiv sem
na prenosnem telefonu.
Umrla je Jožefa Plešnar, Ob Hublju 4. Pokopana je bila v Kamnjah 27.8.2016. Naj
počiva v miru.

