Šturje: maše od 30. 10. do 06. 11. 2016
NEDELJA
30. oktober
31. nav. ned. –
žegnanjska

Poned., 31. 10.
Volbenk

08:00

V zahvalo in priprošnjo, Cebejeva 42

10:00

Za žive in rajne župljane

18:00

+ Ivan Sever, IV. Prekomorske 24

10:00

10:00

Maša v domu starejših občanov
+ Stanislav Skupek, Lavričeva 29
+ Marijan Fegic, dar sorodniki
++ sorodniki, Grivče 8
Za žive in rajne župljane

18:00

8. dan + Franc Dietz, Pot v Žapuže 5

18:30
08.00

Torek, 01. 11.
VSI SVETI

07:00
08:00

+ Matija in Poldka Brecelj, Žapuže 112

18:30

+ Vida Bratina, Grivška pot 26, dar brata

Četrtek, 03. 11.

07:00

+ Ivan Božič, Cankarjev trg 6

Viktorin Ptujski

18:30

+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c

07:00

Za žive in ++ Furlan, Žapuže 93

Karel Boromejski

18:30

Za duhovne poklice, V. Pilona 21

PRVA Sobota,
05. 11.

07:00

V dober namen, Levstikova 3

Zaharija in Elizabeta

18:30

Vsi pokojni, Cebejeva 20

NEDELJA
06. oktober

08:00

Za žive in ++ Božič, Žapuže 4

10:00

Za žive in ++ župljane ter za jubilante

18:00

+ Andrej in Marija Čoha, I. Kosovela 23

Sreda, 02. 11.
Spomin vernih rajnih

PRVI Petek,
04.11.

32. nav. ned. –
zahvalna

MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED VEČERNO MAŠO: OB 18:00

GALA KONCERT RADIA OGNJIŠČE bo 20. novembra ob 15h v Ljubljani. Rezervirali
smo 50 vstopnic, prijave sprejemam do 10. 11., sicer karte odpovemo. Organizirali bomo
avtobusni prevoz. Cena vstopnic je 15 €, prispevek za prevoz okrog 8 €. Prijavite se
župniku ali Mariji Vrtovec.
Popolni odpustek za duše v vicah lahko prejmemo 1. in 2. novembra ter v ostalih prvih
osmih dneh v novembru, če opravimo spoved, prejmemo sveto obhajilo, obiščemo
pokopališče in molimo vero, očenaš in zdravamarijo po namenu svetega očeta. Odpustek
namenimo rajnim ki so še v stanju očiščevanja in jim lahko pomagajo tisti, ki so že pri Bogu
in mi, ki smo še na zemlji: s svojimi molitvami, darovi za svete maše, dobrimi deli in odpustki.
Obhajilo bolnikom na dom prinesem v petek dopoldne.
Kateheti: vabljeni na srečanje v četrtek ob 19.30. Dobimo se pred župniščem. Potrebujete
primerno obutev, svetilko in nož:) Zaključimo ob 22.30.
Nabiralnik za sv. maše za duše v vicah: povabljeni, da darujete za maše za naše rajne.
Bog povrni.

OZNANILA
ŽUPNIJA ŠTURJE
31. NAVADNA NEDELJA
23.10.2016 – 30.10.2016; št. 6-16/17
Iz svetega evangelija po Luku

30. oktober: 31. med letom

Evangelij: Lk 19, 1-10
ZAHEJ, HITRO SPLEZAJ DOL!
Zgodba o Zahejevem srečanju z Jezusom nam je dobro poznana. O Zaheju
imamo jasno predstavo: ni bil pošten,
ljudje so ga sovražili. Služil je s podkupovanjem in izsiljevanjem. Kaj drugega,
kot da je bil 'izgubljen primer'.
Toda ob njegovem srečanju z Jezusom moramo to svoje mnenje popraviti.
Po enem samem Jezusovem povabilu je
naredil tak preobrat, kakršnega zanesljivo ni sposoben nihče od nas, ki beremo te vrstice. Razdal je polovico svojega
premoženja, obljubil je četverno poplačati vsem, ki jih je ogoljufal.
Pa se vprašajmo, kako se je to lahko
zgodilo? Odgovor bomo morda našli, če
si odgovorimo na še eno vprašanje: ali ga
res nihče ni maral; ali so ga res vsi po
vrsti grdo gledali in ga sovražili? Kaj če
niso bili med to množico tudi takšni, ki so
nanj gledali z usmiljenjem namesto z
obtoževanjem? Kaj če niso bili med njimi
tudi taki, ki so zanj molili? Smo ob branju
te zgodbe kdaj pomislili, da so se morda
dvigale v nebo molitve kakšnega
Zahejevega rojaka; da so prav te molitve
pomagale omečiti Zahejevo srce, da se je
lahko odvrnil od svojega grešnega
življenja in začel znova?
Ali nas je kakšen 'izgubljen primer'
že spodbudil, da smo začeli zanj moliti?

(Lk 19,1-10)
1

Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. 2 In glej, bil je
neki mož, Zahej po imenu, ki je bil višji cestninar in
bogat. 3 Želel je videti Jezusa, kdo je, pa ni mogel
zaradi množice, ker je bil majhne postave. 4 Tekel
je torej dalje in splezal na divjo smokev, da bi ga
videl, zakaj tam je moral iti mimo. 5 Ko je Jezus
prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu rekel:
»Zahej, stopi hitro dol; zakaj danes moram ostati v
tvoji hiši.« 6 In stopil je hitro dol in ga z veseljem
sprejel. 7 Ko so to videli, so vsi godrnjali: »Ustavil se
je pri grešnem človeku.« 8 Zahej pa je stopil pred
Gospoda in rekel: »Glej, Gospod, polovico svojega
imetja dam ubogim in, ako sem koga v čem
prevaral, povrnem četverno.« 9 Jezus mu je rekel:
»Danes je tej hiši prišla rešitev, ker je tudi on
Abrahamov sin. 10 Sin človekov je namreč prišel
iskat in rešit, kar je izgubljeno.«

Ko je že vse prazno na polju, vse
pospravljeno po njivah, obhaja Cerkev
zahvalno nedeljo. Žetev je končana,
poljski pridelki so pod streho in preko
praznih njiv, obranih vrtov in
vinogradov nosi jesenski veter
opomin Gospodov, ki ga je dal Izraelu:
“Ko boš spravil pridelke s svojega
polja, obhajaj mi zahvalni dan!” V
spomin in v zahvalo poje duhovnik
hvalnico, ki jo pripisujejo sv,
Ambrožu. V pridigah se vernemu
ljudstvu pokličejo v spomin Božje
dobrote in kazni. Oboje nam je poslala
roka ljubezni polnega Očeta, kateremu
dolgujemo hvaležnost.
Filip Terčelj, Naš čolnič, 1927

Oznanila župnije Šturje
Uradne ure: četrtek od 09h do 11h in od 17h do 18h. Naslednji teden ne bo uradnih ur.
Češčenje Najsvetejšega: četrtek po maši, počastimo Jezusa!
Verouk v tem tednu odpade zaradi počitnic.
Mladinska in veroučna sveta maša bo v petek.
Srednješolci: mladinsko srečanje v petek odpade.
Birmanci: Naslednje srečanje bo v petek, 11. 11. ob 17.15. ker si bomo šli pogledat prostore
Karitas, tokrat odpade sodelovanje staršev.

Čiščenje in krašenje cerkve: Milana Klemenčiča in Bevkova 1-8 . Čez zimo se
skupine menjate na 14 dni.
Krašenje cerkve: Hvala vsem, ki skrbite za urejenost, čistočo in okrasitev naše cerkve.
Vse to je tudi znamenje spoštovanja bogoslužnega prostora. Krašenje cerkve naj bo
preprosto. Okrasitev poudari lepoto cerkve, ni treba, da jo zakriva. Glavno okrasitev
namenimo glavnemu oltarju, kjer je tabernakelj. Na daritveno mizo raje ne postavljamo
cvetja, to naj bo pred oltarno mizo. Stranske oltarje okrasimo, vendar manj kot glavni oltar.
Sveča molitve: Bliža se praznik Vseh svetih. Člani Župnijske Karitas bodo v ta namen danes
delili letak z molitvijo za rajne na pokopališču. Eno svečko manj za čistejše okolje, pa eno
molitev več za srečno večnost naših rajnih.
Blagoslov domov: Prijavnico dobite zadaj v cerkvi, škatla za prijavnice je v cerkvi pod
križem, lahko pa jo oddate tudi osebno v župnišču.
Mašni nameni: Hvala, če dovolite, da kakšen mašni namen oddam drugam.
Zakonski jubilanti: Ob zahvalni nedelji, 6.11. ob 10h vabimo zakonske jubilante, da se
skupaj zahvalimo Bogu za zvestobo in se priporočimo za naprej. Po pridigi blagoslov
jubilantov posamično, kdor bo želel. Povabljeni v prvo polovico cerkve. Po maši vabim še na
druženje v Marijin dom jubilante in pevce.
Svetopisemska skupina: srečanje bo v ponedeljek, 31.10., po večerni maši v župnišču.
Animatorji: Program ANIMATORIJ bo za vse oratorijske animatorje in animatorje
pomočnike v soboto 5. 11., med 9. in 15. uro na Škofijski gimnaziji Vipava.
Strežniki: Dekanijsko srečanje strežnikov bo v soboto 5. 11., med 9. in 13. uro na Škofijski
gimnaziji Vipava. Strežniki lepo vabljeni. Dobimo se pred župniščem ob 08.45. Starše
prosim za pomoč pri prevozu. Malica iz popotne torbe.
Delavnice za veroučence: Na Škofijski gimnaziji v Vipavi tudi letos med jesenskimi
počitnicami pripravljajo delavnice za otroke, in sicer v sredo, 2. novembra za učence 7., 8.
in 9. razreda. Prijavnice so na spletni strani www.sgv.si.
Bogoslužje za pokojne na pokopališču v Ajdovščini bo na Vse svete ob 14. uri. Zbrali
se bomo v atriju mrliške vežice. Tam bo bogoslužje Božje besede s prošnjami za pokojne,
nato bomo duhovniki blagoslovili grobove – ne vsakega groba posebej, ampak na začetku
vsake vrste.
Na Vse svete bo po deseti maši tudi blagoslov šturskega pokopališča.
V sredo, 2. 11., se bomo 15 minut po večerni maši zbrali v pokopališki kapeli v Ajdovščini
in zmolili en rožni venec za rajne.

N A P O V E D N I K:
+ Priprava staršev na krst otrok bo tri zaporedne torke v novembru ob 20. uri v Marijinem
domu v Šturjah in sicer: 8., 15. in 22.
+ Koncert Luka Debevca iz Argentine bo v šturski cerkvi v torek, 15. 11. ob 19h.
+ Oglej in Barbana za birmanske družine bo 19. 11. Starši 9. razreda sami zbirate prijave,
starši 8. razreda pa sporočite meni, koliko bo iz vsake družine romarjev.

Sklepi in predlogi seje ŽPS 26. 10. 2016
• Župnijsko oznanilo bo še naprej izhajalo vsak teden.
• Župnijska spletna stran se prenavlja, da bi bolje odražala vse sprotno dogajanje v župniji,
pri ustvarjanju župnijske spletne strani bodo sodelovali tudi mladi birmanci.

• Pri veroučencih se pojavlja problem nerednega obiska nedeljske svete maše. Starši ste
naprošeni, da s svojim lastnim zgledom evharistično vzgajate svoje otroke. Z odgovori na
vprašanja liturgičnih listkov vzgajamo za Božjo besedo, da bi se tudi doma spomnili na
poudarke nedeljske Božje besede.
• Prav tako je bil pri nekaterih veroučencih in razredih opažen neprimeren odnos do verouka
in katehetov. Starši ste naprošeni, da bi verouku in katehetom dali potrebno avtoriteto, ker
naj bi otroci čutili verouk kot nekaj pomembnega in resnega.
• Nered v cerkvi ob zaključku nedeljske maše zaradi delitve listkov je moteč, zato je bil sprejet
sklep, da otroci ostanejo po maši v klopeh in se jim po klopeh razdeli listke.
• Birmanska srečanja lepo potekajo. Ker je veliko lepše delati po manjših skupinah, se v
prihodnje predlaga le en birmanski razred, birma bi bila tako vsako leto (predlog za škofijo).
• Pripravlja se nova zakonska skupina, zato lepo vabljeni novi zakonski pari, predvsem z
medsebojnimi povabili.
• V sredini novembra bomo začeli z drugim krogom srečanj s starši veroučencev.
• Cerkveni pevci vseh štirih župnijskih pevskih zborov bodo praznovali svojo zavetnico sv.
Cecilijo, v torek, 22. 11. najprej z mašo za žive in pokojne pevce, nato pa so vabljeni na
praznovanje. Za otroški in mladinski zbor bomo poiskali primernejšo uro praznovanja.
• Na praznik vseh svetih gremo ob 10:00 na štursko pokopališče, ob 14:00 pa na ajdovsko
pokopališče. Sodelovanje na ajdovskem pokopališču letos vodimo Šturci.
• Na verne duše 2.11. gremo po večerni maši na ajdovsko pokopališče k rožnemu vencu.
• Ker je večina cerkvenih pogrebov brez maše, ni smiselno hoditi v kapelo, ker je samo za
bogoslužje brez maše prostor pred mrliško vežico dovolj primeren in je tudi zbranost
prisotnih bolj primerna. Če je pogreb brez maše, se prebere samo evangelij, brez berila.
• Na zahvalno nedeljo je povabljenih 60 zakonskih parov iz naše župnije na praznovanje
zakonskih jubilejev. Tako kot so krsti med župnijsko mašo, ker spadajo v župnijsko
skupnost, tudi zakonci spadamo v župnijsko skupnost in ni treba, da nas je tega sram in se
skrivamo za izgovori, da se ne izpostavljamo. Letos so pri zahvalni maši zakonski jubilanti
povabljeni v prve klopi in k osebnemu blagoslovu. Kako se bodo odzvali, prepuščamo
njihovi odločitvi, na mestu pa bi bil pogumen zgled, ki bi mu ostali sledili.
• Na božični večer bo dodatna maša ob 21:00 v župnijski cerkvi, s katero bomo razbremenili
otroško božičnico ob 17:00. Pri tej maši sodeluje mladinski pevski zbor.
• Po polnočnici nadaljujemo s tradicijo petja na šturskem placu pri spomeniku Terčelju.
• Za Silvestrovo bo maša in potem druženje v Marijinem domu za tiste, ki si to želijo.
• Nenavadno je, da ni nobenega mašnega namena za nove duhovne poklice. Tudi v šturski
župniji mora biti vsaj enkrat na mesec maša za duhovne poklice, ki ne padejo kar sami iz
neba, ampak jih je treba izprositi in izmoliti. Maša za duhovne poklice bo vpeljana že z
novembrom.
• Karitas pripravlja molitev 'Podari svečo molitve' za nedeljo, 30. 10. 2016, prav tako
pripravlja pogostitev zakonskih jubilantov na zahvalno nedeljo 6. 11. 2016. Izdelovali bomo
tudi božične voščilnice, ki se jih potem deli starejšim na obisku pred božičem.
• V tednu Karitas od 20. do 27. 11. bo nabirka hrane in denarnih darov, vsak dan v tem tednu
Karitas bo dežuranje pol ure pred mašo v Marijinem domu. V tednu Karitas se bo tudi v
oznanilu kratko opisalo delovanje župnijske Karitas in navedlo njihove kontakte.
• Šagra svetega Martina v Žapužah bo v petek, 11. 11. 2016 ob 18:00.
OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26; župnik Zoran Z.: 041 673 292, zoran.zornik@rkc.si
g. Ivan: 041 885 796

