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+ Darko in ++ Vrtovec
Za žive in rajne župljane
V dober namen, Pregelj, Polževa
+ duh. Anton Melinc
DSO: ++ Žgavec
Žapuže: + Mirko Blažko, Žapuže
V čast SD, Kosovelova ul.
V čast SD, Bevkova
Za zdravje, Livada
Obl. + Katja, IX. korpusa
Za duše v vicah, Žapuže
++ Terčelj, Grivče
Za žive in rajne župljane
30. dan + Marija, Idrijska
+ Ivan, Cankarjev trg
+ Pavel, Idrijska

07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

+ Avgust, Polževa
Za žive in rajne duhovnike, Bazoviška
V dober namen, Cebejeva
Za žive in rajne župljane
+ Drago, Bevkova

Oddane maše: + Marija Slemič, dar Večerna zarja
+ Marija Rijavec, dar Večerna zarja

Slepi prosi Jezusa, da bi spregledal
(Mr 10,46-52)

Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo
množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimáj, Timájev sin, sedél
ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazaréčan, je začel vpiti in
govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« Mnogi so ga grajali, naj
umolkne, on pa je še glasneje vpil: »Davidov sin, usmili se me!« Jezus
je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le
pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skôčil pokonci in pohítel
k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je
dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera
te je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim.

30. NAV. NED.
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Praznik Vseh svetih:
Praznik Vseh svetih je eden od štirih zapovedanih praznikov v
cerkvenem letu, zato se na praznik udeležimo svete maše.
Praznik Vseh svetih je praznik našega krščanskega veselja in upanja, ki
nam ga prinašajo naši poveličani bratje in sestre, ki se že veselijo popolne
nebeške sreče. Za nas kristjane zato to ni dan mrtvih, ampak prav
nasprotno: je dan tistih, ki uživajo Življenje v
vsej polnosti.
OB URI MOJE SMRTI
Res je, da s praznikom Vseh svetih kristjani POKLIČI ME IN K TEBI
povezujemo tudi naše spomine in molitve za
rajne, vendar liturgija Cerkve to misel bolj PRITI PUSTI ME, DA
poudarja na dan spomina na verne rajne, ali BOM S TVOJIMI
vernih duš (2.11.), kot rečemo bolj preprosto.
SVETNIKI HVALIL TE
Na praznik dopoldne maša ob 8h in ob 10h. NA VEKOV VEKE.
Po drugi maši procesija na štursko
pokopališče in molitev za rajne. Na čelu AMEN.
procesije gre križ, ki ga nosi odrasla oseba.
Bogoslužno opravilo za rajne na pokopališču v Ajdovščini (skupaj z
župnijo Ajdovščina) bo na praznik Vseh svetih ob 14. uri. Po sklepu ŽPS
ne bo več blagoslova posameznih vrst grobov, ampak bo blagoslov grobov
skupen pred poslovilno vežico. Na pokopališču ohranimo dostojno tišino.
V cerkvi bomo na praznik Vseh svetih od 17h do 18h molili rožni venec
za naše rajne, sledi še večerna maša.
Na vernih duš dan (2. 11.) maša ob 8h in 18.30. Po večerni maši gremo
na ajdovsko pokopališče in pri križu molimo en del rožnega venca. Lepo
povabljeni.
Popolni odpustek. Za duše v vicah lahko prejmemo popolni odpustek na
praznik in v prvih osmih dneh v novembru, če prejmemo zakrament spovedi
in obhajilo, obiščemo pokopališče in molimo po papeževem namenu.
Odpustek namenimo rajnim, ki so v stanju očiščevanja v vicah. Nikoli
odpustka ne namenjamo živim.

OZNANILA 28. 10. 2018 – 04. 11. 2018
Uradne ure: Sreda 09h – 11h in 17.30 – 18.30.
Verouk ta teden odpade.
Skrb za cerkev: Polževa 1 – 21, sledi Polževa
od 22 do konca.
Darovi za cerkev: 1.080 EUR, 10 darovalcev.
Bog povrni!
Misijonska nabirka: Za misijone smo prejšnjo nedeljo pri miloščini
zbrali 1.740,70 EUR.
Piškotek za misijone: Bilo je res veliko zlatih, toplih rok, ki so se
odločile pomagati drugim rokam. 20. oktobra 2018 je v toplem odprtem
župnišču našega gospoda Zorana zadišalo po piškotih, ki smo jih pekli
z otroki in mladino. Za pomoč smo prosili tudi mame in gospodinje, ki
nas vedno znova presenetijo s svojo pripravljenostjo pomagati. Skupaj
smo letos napekli okrog 40 kg piškotov, ki smo jih na misijonsko nedeljo
ponudili ljudem. Oprta srca so z veseljem darovala. Skupaj smo zbrali
1085 EUR. Z njimi bomo pomagali s. Urši Marinčič, ki se odpravlja v
Ugando na novo nastali misijon, kjer so potrebe velike. Iskrena hvala
vsem. (Ana)
S. Urša Marinčič pa nam je pisala takole: Iskreno se zahvaljujem za
dar za misijone, ki sem ga po s. Emi prejela iz vaše župnije. Bog vam
povrni za vašo pozornost! Na začetku novega poslanstva je vsak dar
dragocen, posebno pa je dragocena naša povezanost. V molitev vam
priporočam naš misijon in tudi sama obljubljam molitveni spomin.
S. Urša Marinčič
Liturgični bralci: Srečanje bo v ponedeljek ob 19h v župnišču.
Spovedovanje: Pater iz Križa bo na razpolago za sveto spoved pred
praznikom Vseh svetih in sicer v ponedeljek od 16h dalje.
Prvi petek: V dopoldanskem času bom prinesel obhajilo bolnim in
starejšim na dom.
Zakonci jubilanti: Na zahvalno nedeljo, 4.
novembra ob 10h, se bomo z zakonci jubilanti Bogu
zahvalili za skupno življenjsko pot. Lepo vabimo vse
jubilante (65, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 10 let svetega
zakona) in tiste, ki so se letos poročili, da se
udeležijo svete maše, blagoslova in skupnega
druženja po maši v Marijinem domu. Jubilanti, za katere vemo, so dobili
vabilo na dom, povabimo pa tudi vse tiste, za katere ne vemo, da se
nam na praznovanju pridružijo.

Prošnja gospodinjam, da za praznik zakonskih jubilantov spečejo kaj
domačih dobrot. Sodelavke Karitas bodo to sprejemale v nedeljo, 4. 11.
pred obema dopoldanskima mašama v Marijinem domu.
6. in 7. razred: Veroučenci obeh razredov povabljeni, da se udeležijo
duhovnega vikenda, ki ga pripravljamo z animatorji in kateheti. Duhovni
vikend bo od 9. do 11. novembra v Otaležu. Starši naj otroke prijavijo do
4. novembra na župnikov mail: zoran.zornik@rkc.si
Jesenske delavnice na Škofijski gimnaziji. V petek, 2. novembra
bodo potekale tradicionalne delavnice za osnovnošolce 7., 8. in 9.
razreda. Informacije o delavnicah in prijave so na spletni strani
www.sgv.si.

NAPOVEDNIK
Tečaj za krst: Začetek 6. 11. ob 20h v M. domu, tri zaporedne torke.
Tečaj lahko starši opravijo že pred rojstvom otroka. Pred tečajem se
oglasite pri domačem župniku za prijavnico.
Krstna nedelja bo 18. novembra ob 10h, sicer dva dni pred zaključkom
tečaja. Otroke čim prej prijavite za sveti krst.
Predavanje škofa Jurija bo v sredo, 14. novembra ob 19h (po večerni
maši) v Marijinem domu. Predavanje ob Svetem pismu, namenjeno
vsem župljanom, nosi naslov: Človek naj ne živi samo od kruha (LK 4,4,),
kar je tudi naslov župnijskega misijona, ki ga bomo imeli v postnem času
2019.
Starši prvoobhajancev: Datum prvega svetega obhajila (12. 5. 2019)
bo verjetno treba popraviti, ker imajo otroci 11. 5. pouk v šoli Danila
Lokarja. Dorekli ga bomo na srečanju za starše v četrtek, 8. novembra,
ob 19.30 v Marijinem domu.
+++++++
Tviti papeža Frančiška o svetosti:
- Biti svetnik ni privilegij redkih izbrancev, pač pa poklicanost vsakega
od nas.
- Svetniki niso bili nadljudje. To so bili ljudje, ki so v svojem srcu ljubili
Boga in to veselje delili z drugimi.
- Svetost ne pomeni, da delamo izredne stvari, pač pa da običajne
stvari delamo z ljubeznijo in vero.
- Ne zadovoljite se s povprečnim krščanskim življenjem: odločno
hodite po poti svetosti.

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

