RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU 01. 04. 2018 – 08. 04. 2018
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VELIKA NOČ
01. 04. 2018
Velikonočni
pon., 02. 04.
Torek, 03. 04.
Sreda, 04. 04.
Izidor
Četrtek,05. 04.

++ starši in sestra Terčelj, Grivče 5
Na čast Kr. vstajenju za žive in ++ župljane
Litanije in blagoslov z Najsvetejšim
++ Kodrič in Stegovec, Grivška pot 37
++ starši Stibilj in Slokar, Cebejeva 6
DSO: + duh. Drago Klemenčič
+ Franc Kavčič, Polževa 6/č
++ starši in brat Kogoj, Lavričeva 49
++ starši Brecelj, Žapuže 43/A
Za zdravje, Kosovelova 7
V čast SD, Ob Hublju 2
V čast SD, Kožmani 23
Za družino, Žapuže 9
+ Kazimir Furlan, Lavričeva 33
Za duhovne poklice, Grivče 16
Po namenu darovalca, Vipavska c. 13/B
+ Marinka in Leopold Černigoj, Bazoviška 15
++ Colja, Grivče 13
Za novokrščence in vso župnijo
Za zdravje, dar Alda

Ker imam vpisanih preveč mašnih
namenov, sprejemam zaenkrat samo
maše, ki jih lahko oddam drugim
duhovnikom. Prosim za razumevanje.
Oddane maše: Proti zalezovanju
hudega duha; Po namenu darovalca.
Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali
pri svetem tridnevju in tako pomagali
sooblikovati te svete dneve našega
odrešenja. Bog vam obilo povrni.

Kristus je vstal
Kristus je vstal!
Iz groba skalnega dvignil se je svetal,
z lastno močjo!
Sveta velika noč kaže njegovo moč.
Aleluja, aleluja, aleluja!
Kristus je vstal!
Sovražniki beže, verniki se vesele,
zmagan je greh.
Sveta velika noč kaže zmagalno moč.
Aleluja, aleluja, aleluja!
Kristus je vstal!
Vstanimo tudi mi iz greha in strasti,
z božjo močjo!
Sveta velika noč bodi nam vsem v
pomoč!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Krstna nedelja bo v nedeljo, 8. aprila,
ob 10h. Krstili bomo 9 otrok, prvih devet
klopi bo rezervirano za družine
novokrščencev. Bodimo hvaležni in
(Terčelj, 1929)
veseli za dar življenja in svetega krsta.
Priprava staršev na krstno mašo bo v soboto ob 18h v cerkvi.

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

VELIKA NOČ

01. 04. 2018 – 08. 04. 2018; št. 13/18
Uradne ure: V velikem tednu so uradne ure odpadle zaradi spovedovanja v
Logu in v Šturjah. V tem tednu v četrtek 9h – 11h.
Verouk v tem tednu odpade.
Čiščenje cerkve: Polževa 1-21, sledi Polževa 22 do konca.
Češčenje Najsvetejšega bo v četrtek po večerni maši.
V tihem tednu smo za potrebe Dekanijske Karitas zbrali
295,13 kg hrane in 783 EUR. Vsem darovalcem iskren
Boglonaj.
Oratorijski popoldan za veroučence 6. – 9. razreda bo 14.
aprila od 15h do 21h, prijave do nedelje, 8. aprila na:
oratorij.sturje@gmail.com.
Animatorji, priprava v nedeljo, 8.4. ob 18h.
V tem tednu je prvi petek in prva sobota: Počastimo Jezusovo in Marijino
Srce. Bolnike pa sva obiskala že na veliki petek, zato tokrat ne prideva.
V soboto, 7. aprila bo mešani zbor naše župnije pel v okviru ciklusa koncertov
sakralne glasbe v Ilirski Bistrici. Koncert bo v cerkvi sv. Petra ob 20.00.
(Gre za ponovitev koncerta, ki je bil oktobra v Ljubljani, zelo priporočam!)

NAPOVEDNIK ZA APRIL
Župnijski pastoralni svet: Seja bo v sredo, 11. aprila, v pripravi na župnijski
praznik sv. Jurija. Vabilo z dnevnim redom dobite po e-pošti.
Starši prvoobhajancev: Srečanje bo v četrtek, 19. aprila, ob 20h.
Blagoslov motoristov bo v petek, 20. aprila, po večerni maši.
Peš romanje na Sveto Goro pred župnijskim praznikom bo v soboto, 21.
aprila, iz Predmeje. Odhod z avti do Predmeje ob 06.30, maša na Sveti Gori,
okrog 16h oz. ko dospemo na Sveto Goro. Prijave zaradi prevoza domov
sprejema Miljeva na telefon: 041 493 016. Lepo povabljeni, da se udeležimo v
čim večjem številu. V primeru slabega vremena odpade.
V nedeljo, 22. aprila, praznovanje farnega zavetnika sv. Jurija in češčenje
Najsvetejšega od 11h do 15.30, sklep z litanijami, sledi še praznovanje pred
cerkvijo. Razpored češčenja bo pravočasno objavljen.
Ponedeljek, 23. april, praznik sv. Jurija in somaševanje duhovnikov
domačinov, ki so povabilo že prejeli.
Romarji k materi Tereziji: Kratek tehnični sestanek v torek, 24. aprila.

