RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 29. 10. – 05. 11. 2017
30. NAV. NED
žegnanjska
29. OKT. 2017

Pon., 30. 10.
Torek, 31. 10.
Sreda, 01. 11.
VSI SVETI
Četrtek, 02. 11.
Spomin vernih
rajnih

PRVI Petek,
03. 11.
PRVA Sobota,
04. 11.
31. NAV. NED
zahvalna
05. NOV. 2017

08.00
10.00
19.00

+ Drago Movrin, Bevkova 2
Za žive in rajne župljane
++ starši Trošt, IV. Prekomorske 12

10.00
18.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
18.00
08.00
18.30

Maša v Domu starejših občanov
Žapuže: + Jurij Klobasica
Za žive in pokojne, Kožmani 5
V zahvalo za 80 let, Cebejeva 46
++ Bratina, Grivče 7
Za žive, V. Pilona 21
Za žive in rajne župljane
Vsi pokojni, Idrijska 19
Po namenu svetega očeta Frančiška
Za duše v vicah, Polževa 41

07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
Za duhovne poklice, V. Pilona 15
+ Pavel Mikuž, Idrijska 5
V zahvalo in priprošnjo, Grivče 7
V zahvalo in priprošnjo, Kožmani 5
Za jubilante in vse žive in rajne župljane
+ duh. Ignacij Štrancar, Ustje 71

MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED VEČERNO MAŠO
30. 10.
31. 10.

PONED.
TOREK

VEČ ZARJA
ŽK

Praznik vseh svetih je praznik vere in krščanskega upanja.
Živimo, ne za nič, ampak za večnost z Bogom!
Seveda se bomo morali kristjani vedno odločati. Mrtve ribe
plavajo s tokom, žive gredo proti toku.
Kakor vsak krščanski praznik, je tudi ta postavljen na
preizkušnjo: Lahko se odločimo za potrošništvo, ki ima na koncu za rezultat še
malo bolj onesnaženo okolje, ali pa bomo v znamenje vere v večnost prižgali
eno samo svečko, s polnim pomenom, obhajilo pri maši pa darovali za rajne.
Lahko izberemo pot mase, ki bo na pokopališču s klepetanjem zadušila tišino,
ki govori o življenju in smrti, ali pa se bomo v osebni in skupni molitvi odločili
za trdnejšo povezanost z našimi rajnimi. Lahko bomo na predvečer praznika v
krogu družine obujali spomin na naše prednike, na njihovo življenje in upanje
ter se z njimi povezali v molitvi, ali pa bomo obujali poganske navade, rezali
buče in »odganjali čarovnice«.
A vem: Kristus nas je osvobodil za veselje in upanje, ne za poganski strah.
In vendar mi da misliti stavek spreobrnjenca od satanizma: »Šokiran sem, da
kristjani praznujejo noč čarovnic!«
Ni kaj, človek se mora odločiti: Ali odpiram vrata Jezusu ali zlu?!

30. NAV. NED.

29. 10. 2017 – 05. 11. 2017; št. 40/17
'Radost ljubezni' – IZZIVI DRUŽINE
Kot kristjani se ne moremo
odpovedati obrambi zakona samo
zato, da bi ne nasprotovali javnemu
mnenju, da bi bili moderni ali zaradi
občutka
nesposobnosti
spričo
moralne in človeške degradacije.
Svet bi prikrajšali za vrednote, ki jih
moremo in moramo prispevati.
Retorična obtožba današnjih težav
nima smisla, ker nič ne spremeni.
Prav tako ne koristi uveljavljanje
norm z močjo avtoritete. Od nas se
pričakuje bolj odgovoren in bolj
velikodušen pristop: da predstavimo
razloge in utemeljitve za izbiro
zakona in družine tako, da bodo ljudje
Bog ponuja (AL35).

Ljubi Boga in svojega bližnjega
(Mt 22,34-40)
Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus
saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na
enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave,
ga je preizkušal z vprašanjem: »Učitelj,
katera je največja zapoved v postavi?«
Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem, z vso dušo in z vsem
mišljenjem. To je največja in prva zapoved.
Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega
bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh
zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
bolj pripravljeni odgovoriti na milost, ki jim jo

Ponižno in stvarno moramo priznati, da je naš način, kako smo predstavljali krščanski
pogled, in način, kako smo obravnavali ljudi, pripomogel k temu, kar danes
obžalujemo. Pogosto smo predstavljali zakon tako, da je njegov združitveni namen –
rast v ljubezni in medsebojna pomoč – prekrilo skoraj izključno poudarjanje dolžnosti
posredovanja življenja. Prav tako nismo vedno dobro spremljali novoporočencev v
njihovih prvih letih zakona, prilagojeno njihovim urnikom, njihovi govorici in njihovim
konkretnim skrbem. Predstavili smo preveč abstrakten teološki ideal zakona, ki je bil
umetno skonstruiran in zelo oddaljen od konkretne situacije ter dejanskih možnosti
sodobnih družin. Ta pretirana idealizacija, ko nismo prebujali zaupanja v milost,
zakona ni naredila bolj zaželenega in privlačnega, temveč prav nasprotno (AL36).
Golo vztrajanje pri doktrinalnih, bioetičnih in moralnih vprašanjih, brez spodbujanja k
odprtosti za milost, ne nudi dovolj podpore družini, povezanosti med zakonci in
napolnjevanju skupnega življenja s smislom. Namesto da bi zakon predstavili kot
dinamično pot rasti in uresničitve, smo govorili o njem kot o dosmrtnem bremenu. Le
s težavo dopustimo vernikom, ki po svoji vésti odgovarjajo na evangelij, kakor spričo
mnogih omejitev najbolje morejo in razvijajo svojo sposobnost razločevanja v
situacijah, ko odpovedo vsi vzorci. Poklicani smo k temu, da vest ljudi oblikujemo, ne
pa da jo skušamo nadomestiti (AL37).

OZNANILA ZA TEDEN 29. 10. – 05. 11. 2017
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli v župnišču tudi izven uradnih ur, če
sem doma.
Verouk, mladinsko srečanje in veroučna maša ta teden odpade.
Prijave za oratorijski dan sprejemamo do 5. 11., potem pa nič več, ker je število
pomembno za organizacijo in nabavo materiala. Oratorijski dan bomo izvedli v soboto,
11. 11., začetek ob 09h. Zaključek ob 15.30 s sveto mašo, kamor ste povabljeni tudi
starši. Prijave pošljite na oratorij.sturje@gmail.com.
Prijava pomeni, da na omenjeni mail napišete ime in
V NABIRALNIK
priimek otroka ter telefonsko številko staršev, kamor
LAHKO DATE SVOJ
vas v času programa v nujnih primerih lahko
DAR ZA MAŠE ZA
pokličemo.
DUŠE V VICAH.
Duhovni vikendi za veroučence višjih razredov:
Gospod, daj rajnim
6. in 7. razred: 17. – 20. november Otalež.
večni pokoj, in večna
8. in 9. razred: 1. – 3. december Otalež.
Dar za župnijo: 66 EUR, 2 darovalca. Bog povrni.
Miloščina za misijone: 1.749, 51 EUR.
Piškotek za misijone: 903 EUR.

luč naj jim sveti. Naj
počivajo v miru. Amen.

Dišalo je. Po ljubezni do bližnjega, po želji pomagati drugemu in nenazadnje po
resnično dobrih piškotih. 21. oktobra 2017, je bila sobota pred misijonsko nedeljo.
Ob 9h smo se zbrali v župnišču. Vse je bilo pripravljeno, da začnemo peči piškote.
Pridne otroške roke in roke gospodinj so spekle več kot 20 kg slastnih piškotov, ki
smo jih na misijonsko nedeljo po jutranjih mašah ponudili ljudem. Košare, s skrbno
pripravljenimi paketki, so kmalu ostale prazne. Zbrani denar smo namenili potrebam
v misijonih.
(Ana)
Čiščenje in krašenje cerkve: Kožmani, sledi Cankarjev trg, Levstikova in Goriška.
Oktober – mesec rožnega venca: Rožni venec je v obliki vrvice, kar nakazuje, da ta
molitev povezuje. Naj v tem mesecu povezuje naše družine ob večerih, župnijo pa
pred vsako sveto mašo. V tem tednu molimo za naše rajne.
Liturgični bralci: Srečanje bo v ponedeljek, 30. okt., po večerni maši v župnišču.
Zakonski jubilanti: Vsi, ki letos obhajate okrogle obletnice poroke: 60, 55, 50, 40, 30,
25, 20, 10 in 1 leto, lepo povabljeni k zahvalni maši v nedeljo, 5. novembra ob 10h.
Letos vabimo tudi pare, ki ste sklenili sveti zakon v letu 2017, da se Bogu zahvalimo
z vami in za vas. Vabimo tudi tiste jubilante, ki niso sklenili cerkvenega zakona v naši
župniji in zanje nimamo podatkov, pa ste prav tako iskreno vabljeni na praznovanje,
ker živite v naši župniji. Povabljeni ste v prve klopi v cerkvi, po maši pa v Marijin

dom.
Počitniške delavnice na Škofijski gimnaziji v Vipavi: Za učence 7., 8., in 9. razreda
pripravljajo na Škofijski gimnaziji počitniške delavnice, ko se lahko znanja in učenja
lotijo na sproščen način. Delavnice bodo v ponedeljek, 30. oktobra 2017 od 9. do 13.
ure. Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna, prispevek za malico je prostovoljen.
Prijava je mogoča na spletni strani gimnazije.
Diakonsko posvečenje bo danes na Sveti Gori ob 16.00. Posvečena bosta
bogoslovca Gašper Naglost iz Vipave in Andrej Penko iz Ubeljskega.

Prvi petek: Bolnike in starejše bomo obiskali in prinesli obhajilo na dom v petek
dopoldne. Ostali povabljeni k sveti maši, počastimo Jezusovo Srce.
Praznik vseh svetih:
Na praznik Vseh svetih se veselimo vseh članov Cerkve, ki so že poveličani pri Bogu
v nebesih. Zato je za nas kristjane to praznik veselja, ki spominja na veliko noč. Žal
so ta praznik naši neverni sodobniki spremenili v »dan mrtvih«, kar je popolno
nasprotje in zanikanje krščanske vsebine praznika. Tudi zaradi tega mnogi ne vedo,
kaj sploh praznujejo. Obloženi s svečami in cvetjem hitijo od enega pokopališča do
drugega. Videti je, da jih bolj kot pokojni zanimajo živi, pred katerimi se želijo
pokazati…
Pokojni ne potrebujejo našega razkazovanja, ampak našo molitev. To upoštevajmo,
ko smo na pokopališču. Vzdržimo se nepotrebnih medsebojnih pogovorov. Če že ne
moremo biti tiho, potem skupaj s tistimi, s katerimi se tam znajdemo, s sorodniki,
zmolimo kakšen očenaš. Umirimo se tudi pri bogoslužju za rajne na vse svete
popoldne na pokopališču. Ne klepetajmo. Nekaj strašno motečega je tudi klepetanje
pred pogrebom. Vsi pravimo, kako nas to moti, storimo pa ne nič. Če bomo začeli pri
sebi, bo že nekaj več tišine.
Popolni odpustek za duše v vicah lahko prejmemo na praznik in v prvih osmih dneh
v novembru, če prejmemo zakrament spovedi in obhajila, obiščemo pokopališče,
molimo po papeževem namenu. Odpustek namenimo rajnim, ki so v stanju
očiščevanja v vicah. Nikoli odpustka ne namenjamo živim.
Molitev za rajne:
Na praznik Vseh svetih bomo po maši ob 10h šli v procesiji na štursko pokopališče in
opravili bogoslužje za rajne ter blagoslov grobov.
Na praznik Vseh svetih bomo od 17h do 18h molili rožni venec v župnijski cerkvi za
naše rajne, sledi večerna maša.
V četrtek (vernih duš dan) bomo po večerni maši šli na mestno pokopališče in molili
rožni venec ob pokopališkem križu. Zberemo se 15 minut po maši. V primeru dežja
pa v pokopališki kapeli.

NAPOVEDNIK
Tečaj za krst: Novembrski tečaj za krst se začne v torek, 7. 11. ob 20h, v Marijinem
domu, traja tri zaporedne torke. Namenjen je obema staršema za krst prvega ali
drugega otroka. Pripravo lahko opravite že pred rojstvom otroka, ko še ne rabite
varstva.
Predavanje za tiste, ki so doživeli zakonsko razvezo bo v Gimnaziji v Vipavi
7.11.2017 (Gena Pupis - Otroci v luči ločitve), 12.12. 2017(p. Tomaž Mikuš Osvobajanje od zamer) in 9. 01.2018 (p. Vili Lovše - Kako sprejeti križ ločitve), ob 20h.
Krstna nedelja bo v Šturjah 26. 11., na praznik Kristusa Kralja. Čim prej prijavite
otroke za krst.
Sv. Martin – Žapuže: Kot ste želeli, bomo sv. Martina počastili z mašo v soboto, 11.
nov. ob 18h in v nedeljo 12. nov. ob 10h (maša bo istočasno kot v Šturjah).

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

