RAZPORED SVETIH MAŠ 02. 12. 2018 – 09. 12. 2018
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++ Stegovec – Kodrič, Grivška pot 37
Za žive in rajne župljane
+ brat Gregor Makovec
DSO: + Robert in ++ Klemše
Žapuže: ++ Cigoj, Bizjak, Lokar, Žapuže 44
+ Miroslav Vidrih, Ob Hublju 2
V čast p. Piju
8. dan + Marija Elender, Bevkova 14
30. dan + Marjo Kretič, Tevče
++ starši Plešnar in Hajdinjak, Lavričeva 50
++ starši Ipavec, Žapuže 16
+ Jože Bajc, dar Božič
Za duhovnike, V. Pilona 21
++ Marjančni
++ Raspor, I. Kosovela 17
+ Albina in ++ Krapež, IV. Prekomorska
12/A
Za žive in rajne župljane
++ starši Verč, Polževa 15

Oddane maše: + Franc Stopar, IV. Prekomorska 55; ++ Pregelj, Grivška
pot 22; V zahvalo in priprošnjo, Grivče 5/a; V čast SD, Cebejeva 46

NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU
Lk 21,25-28.34-36

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Znamenja bodo na soncu, luni in
zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi v zmedi zaradi bučanja morja in
valov. Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad ves
svet, kajti nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina
človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo
dogajati, se vzravnajte in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.«
»Varujte se, da vam sŕca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in
življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka. Prišèl
bo namreč nad obličje vse zemlje. Zato čujte in vsak čas molíte, da bi zmogli
ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«

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

1. ADV. NED.

02. 12. 2018 – 09. 12. 2018; št. 46/18
PRVA ADVENTNA NEDELJA
Dragi prijatelji!
/piše misijonar Pedro Opeka/
Smo v 1. adventni nedelji in advent je, ko pričakujemo Gospoda.
Gospod, ki prihaja v tvoje srce, v moje srce, v naše srce, da se
prenovimo, ker rabimo obnavljati našo ljubezen, naše prepričanje,
našo vero, naše upanje.
In danes tudi pomislimo na dobroto, ker ko verujemo v Boga, moramo
tudi verjeti v sočloveka.
In Karitas nas to nedeljo vabi, da
sodelujemo, da tudi nekaj od
Izmed Evinih hčera,
svojega damo prostovoljno, z
ti Marija si edina
veseljem, z ljubeznijo za tiste, ki
od Boga izvoljena,
nimajo nič in ki živijo s tako
da postaneš Mati prava
skromnimi stvarmi, da se sploh
Kristusa Boga.
sprašujemo, a človek lahko živi s
Tudi ti si Božja stvar,
tako majhnimi stvarmi.
otrok, kakor mi človeški,
Torej, bratje in sestre, v tem
vendar je nebeški dar,
adventnem času te Bog pričakuje.
ki rodila si ga svetu
Jezus prihaja k tebi, trka na tvoja
vseh stvari vladar.
vrata, na moja vrata, odprimo mu
Jezus v tvojih rokah zdaj
naša vrata in pomagajmo vsakemu
človeku, ki je v stiski, ki je v skrajni
smehlja se ljubko,
revščini.
a nas sodil bo nekdaj.
Hvala lepa. Bog z vami!
Takrat, Mati, nam pomagaj

in nas pelji v raj!
/Filip Terčelj, 1933/

OZNANILA 02. 12. 2018 – 09. 12. 2018
Uradne ure: četrtek 9h – 11h in 17h – 18h.
Verouk bo v tem tednu reden. Otroci so ali pa bodo v teh dneh dobili
adventni koledar, ki ima vsak dan zgodbo o našem misijonarju Frideriku
Baragi. Letos smo ga imeli že pri oratoriju, v adventnem času pa se ga še
enkrat spomnimo ob 150. letnici njegove smrti.
Petkovo otroško mašo oblikujejo deklice iz 1. razreda.
Na birmanskem srečanju v petek sodelujejo starši iz tretje skupine.
Skrb za cerkev: Vojkova, sledi Ulica Ivana Kosovela.
Darovi za cerkev: 300 EUR, 1 darovalec. Bog povrni! V teh dneh smo
dobili nove sedeže v prezbiteriju. Dosedanje bomo po sklepu članov
gospodarskega sveta prenesli v cerkev sv. Antona na Fužine.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši. V adventu se še bolj
potrudimo, da pridemo k svetim mašam in k češčenju Najsvetejšega.
Zavestno se potrudimo za večjo udeležbo pri delavniških mašah. Imejmo
v mislih duhovno pripravo na Jezusovo rojstvo, kakor tudi prošnjo za
uspeh misijona, ki ga bomo imeli v postnem času.
Miklavževanje: V Marijinem domu bo Miklavž razveselil otroke v soboto,
8. 12. ob 17h. Otroke prijavite še danes katehistinjam, Ceciliji (041472127)
ali župniku po elektronski pošti (zoran.zornik@rkc.si). Prispevek je 8 EUR.
Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek ob 19h v župnišču.
Skupina Srce: Srečanje v torek ob 19h v župnišču.
Večerna zarja: Srečanje v sredo ob 19h v župnišču.
Prvi petek: Povabljeni k sveti maši, da počastimo
Jezusovo Srce. Starejšim in bolnim prinesemo obhajilo v
petek dopoldne na dom.
Terčeljev odbor: Srečanje v petek ob 19.10 v župnišču.
Praznik brezmadežnega spočetja Device Marije bomo
obhajali v soboto. Z devetdnevnico se pripravljamo na
praznik, da se izročimo Mariji v varstvo. Naj nas z Marijo povezuje molitev
O Gospa moja ali Pod tvoje varstvo pribežimo.
S. Milka je pripravila božične voščilnice. Naslednje tri nedelje jih boste
lahko vzeli po dopoldanskih mašah v Marijinem domu. Darovi so
namenjeni za misijone, priporočen dar je 1 ali 2 EUR. Podpremo sestro
Uršo, ki je letos šla v misijone.
Kapela pri naših Šolskih sestrah v samostanu: O posebnem duhovnem
privilegiju te kapele si preberimo v prilogi oznanil.

Advent pri nas doma:
Ob prvi svečki na adventnem vencu se v tem tednu
spomnimo Božje dobrote, ki se je pokazala v napovedi
Jezusovega rojstva in s hvaležnostjo zmolimo v
družinskem krogu:
Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od
Svetega Duha. Zdrava Marija…
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija…
In Beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava Marija…
Prosi za nas sveta božja Porodnica – da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina.
Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu
pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

NAPOVEDNIK
Nastop Luka Debevca, ki ga v Šturjah že dobro poznamo, bo v sredo, 12. 12.
ob 19h v cerkvi. Povabimo še prijatelje in znance. S prostovoljnim prispevkom
bomo pokrili stroške tega nastopa.
Luka Debevca Mayerja odlikuje dovršena pevska tehnika, izjemno obvladovanje
zvena glasilk in celotnega telesa ter prefinjen smisel za posredovanje pesmi.
Navdušujoča je njegova zmožnost za tiho petje, skorajda do šepeta, ki ohrani čistost,
jasnost, naboj in prodornost. Neverjeten je njegov dih, ki je tako neopazen in naravno
vpet v pesem, da ima človek občutek, kot da pevec diha samo takrat, ko je to
primerno zaradi pesmi in ne zaradi življenjske potrebe. Skratka, vse kar odlikuje
vrhunskega pevca, obvlada do potankosti.
Ko zapoje v cerkvi je ta glasba kot Božji dotik. Vse je podrejeno služenju Njemu.
Nežni basbaritonist se pred nami predaja za orodje Božje ljubezni, ki se razliva po
prostoru… Pesem postane sporočilo, dušna hrana in se razkriva v svojem
duhovnem bistvu. Kako smo lahko ponosni in veseli! Slavni pevec dokazuje, kako
duhovno bogate so slovenske cerkvene pesmi, česar se žal mnogokrat premalo
zavedamo in cenimo. Po duhovnem ognju, ki ga imajo v sebi, ne zaostajajo za
znanimi skladbami največjih svetovnih skladateljev.

Adventni večeri 2018: Klub krščanskih izobražencev in Karitas vipavske
dekanije vabita na adventne večere, ki bodo potekali v avli škofijske gimnazije
v Vipavi.
Prvi večer: četrtek, 13. decembra ob 20. uri – okrogla miza z naslovom: ALI
SLIŠIMO GLAS MLADIH? Sodelujejo: Janez Kobal, Mateja Gomboc, Ivica
Čermelj in Tatjana Rupnik.
Drugi večer: četrtek, 20. decembra ob 20. uri – NA OBISK K »TA MLADIM«
V COPATIH. Predaval bo Aleš Čerin.
Lepo vabljeni!
Dan odprtih vrat na ŠGV. Škofijska gimnazija Vipava vabi zainteresirane
učence in njihove starše na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 15. 12. 2018, s
pričetkom ob 9. uri. Predstavili bodo življenje na šoli in v dijaškem domu.

