RAZPORED SVETIH MAŠ 03. 02. 2019 – 10. 02. 2019
4. NAV. NED.
03. FEB. 2019
Ponedeljek
04. 2.
Torek, 05. 2.
Agata

Sreda, 06. 2.
Japonski muč.
Četrtek, 07. 2.
Petek, 08. 2.
Jožefina Bakhita

Sob., 09. 2.

08.00
10.00
18.00
07.00
10.00
17.30
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30

++ starši in sestra, Grivče 5
Za žive in rajne župljane
+ Helena Kobal, Slejkoti 3
V čast MB za zdravje, IX korpus 29
DSO: + Marija Pipan, Cebejeva 25
ŽAPUŽE: ++ Nagode in Likan, Žapuže 39
++ Likar, Grivška pot 22
+ Beti Stibilj, Cebejeva 6
Po namenu skupine Srce
Za starše in družino Zornik
+ Marija in starši Lemut, Grivška pot 23
+ Jože Bajc, Kosovelova 1
+ Matija Ukmar, Kosovelova 7

18.30

+ Marija, Stanislav, Jože Rijavec, Idrijska 2

18.30

+ Vladimir in ++ Jejčič, Bevkova 4
V zahvalo MB, Kidričeva 50
+ Franc Praček, Cebejeva 10
Za žive in rajne župljane
+ Danilo Marc, Levstikova 3

Polona

5. NAV. NED.
10. FEB. 2019

08.00
10.00
18.00

POPRAVLJEN DATUM ROMANJA!!!!
TRIDNEVNO ROMANJE: SEVERNA ITALIJA IN SVETNIŠKE OSEBNOSTI:
1. dan: 29.04.2019, Ajdovščina – Schio – Vicenza – Lago di Garda
SCHIO, kjer obiščemo cerkev sv. Jožefine Bakhite, prve afriške svetnice. Od tu
nas bo pot vodila do mesta VICENZA. Sledi MONTE BERICO.
2. dan: 30.04.2019, Lago di Grada – Concesio - Bergamo - Sotto il Monte
Concesio pri Bresci, rojstni kraj papeža Pavla VI. Njegova rojstna hiša je spremenjena
v manjši muzej. Po ogledu vožnja proti BERGAMU. Pot nas bo nato vodila do kraja
Sotto il Monte, kjer se je 25. novebra1881 rodil papež sv. Janez XXIII.
3.dan: 01.05.2019, Torino – Ajdovščina
TORINO: Tu sta živela in delovala dva velika moža; sveti Janez Bosco (don Bosco),
ustanovitelj salezijancev in Jožef Cotollegno, ki je dal zgraditi Malo hišo božje
previdnosti, ogled torinskega prta, sledi ogled mesta z lepim starim delom. Ogled
stolnice iz leta 1498, salezijanske cerkve Marije Pomočnice, kjer obiščemo grob sv.
Janeza Bosca, vzpon na grič Superga. Sledi vožnja domov.

Prijave do konca februarja brez akontacije. Če bo dovolj zanimanja, v
marcu prva akontacija (100 EUR), v aprilu druga akontacija (105 EUR).
Natančen program lahko vzamete zadaj v cerkvi ali v župnišču.

DATUM ROMANJA JE PRESTAVLJEN,
KER 28. 4. 2019 OBHAJAMO FARNI PRAZNIK SV. JURIJA.

4. NAV. NED.

03. 02. 2019 – 10. 02. 2019; št. 5/19
DRUŽINA v vsak slovenski dom.
Iz uredništva tednika DRUŽINA
povabilo:
»3. februarja 2019 bo izšla
prenovljena številka DRUŽINE,
ki bo obogatena z novimi
vsebinami
in
sodobnejšo
podobo. Izkoristite priložnost,
saj bodo to nedeljo na voljo
posebne naročilnice, ki vam
bodo omogočile prejemanje
treh zaporednih številk tednika
brezplačno, ob tem pa vam
bomo poklonili priložnostno
darilo
(prejmejo
ga
vsi
naročniki skupaj z DRUŽINO):
kuharsko knjigo Praznične
dobrote.
Čim več bomo brali, globlje
premišljevali, tem laže bodo
prišle vsebine evangelija v srca
in tudi tam ostale, da bomo tudi
živeli in ravnali kot kristjani.«

so nam poslali naslednje sporočilo in
JEZUS NI PREROK SAMO ZA JUDE
(Lk 4,21-30)
Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici:
»Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor
ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali, čudili so se
besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih
ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On
pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali
ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar
smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu,
stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel
je: »Resnično, povem vam: Nobenega
preroka ne sprejmejo v domačem kraju.
Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v
Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo
za tri leta in šest mesecev in je nastala
huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil
poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v
Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih
je bilo v Izraelu včasu preroka Elizeja, pa ni
bil izmed njih očiščen nobeden razen
Naamána, ki je bil Sirec.« Ko so to slišali, je
vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga
vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na
katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da
bi ga pahnili v prepad.
On pa je šel sredi med njimi in je hodil
dalje.

Misijonska spodbuda je tudi
branje verskega tiska. Dve
nevarnosti, s katerima se
srečujemo današnji kristjani:
ena je nevednost in nepoučenost. Iz te izhaja druga, to je naivnost in
verovanje lepemu govoričenju tistih, ki zavajajo. Prav zato je branje
verskega tiska za kristjane, ki želijo biti pričevalci vere, nujno in
dobrodošlo.

OZNANILA 03. 02. 2019 – 10. 02. 2019
Uradne ure: V četrtek 09h do 11h in 17h – 18h.
Verouk bo v tem tednu reden, odpade pa v petek – kulturni praznik.
Petkova otroška maša: Sodelovanje
Sveta Devica v tempelj je šla,
otrok odpade.
s sabo je nesla Jezusa
Skrb za cerkev: Nove Žapuže, sledi ter darovala Večnemu v dar
Kožmani.
svojega Sina ljubljenega.
Darovi za župnijo: 450 EUR, 6 V templju je starček pobožni
darovalcev.
živel,
Dar za Oznanila: 30 EUR, 3 darovalci.
čakal Maziljenca Božjega.
Za ogrevanje cerkve: 50 EUR, 1 Bog Sveti Duh pa mu je
darovalec, Bog povrni!
razodel,
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po da bo dočakal Zveličarja.
Starček je Dete božje spoznal,
maši, pridite, molimo.
v svoje naročje Ga sprejel
Molitev za blagoslov župnijskega
in ves vesel je hvalil Boga,
misijona: Molitev pred Najsvetejšim je
detecu pesem zahvalno zapel:
vsako soboto popoldne. Povabljeni
Zdaj pa lahko odpustiš, o
pred Najsvetejše v cerkvi:
Gospod,
16.00: Grivče, Vena Pilona, IV.
v miru služabnika svojega,
prekomorska, Na Brajdi, Bevkova, M.
ker so že videle moje oči
Klemenčiča
Odrešenika poslanega!
16.30: Lavričeva, Cebejeva, Grivška
On je Zveličar zemskih rodov,
pot, Polževa, Trata, Livada, Slomškova,
luč v razsvetljenje grešnikov,
Cankarjev trg, Levstikova, Idrijska,
slava je ljudstva izbranega,
Vipavska, Goriška, Štrancarjeva, IX.
radost človeštva rešenega.
korpus
Detece Božje, kedaj te bom
17.00: Slejkoti, Bazoviška, Vojkova,
uzrl,
Kosovelova, Kidričeva, Pot v Žapuže
kdaj tudi jaz ti bom pesem pel?
17.30: Žapuže, Kožmani, Ob Hublju
O, da v srce bi Te svoje sprejel,
18.00: Rožni venec in nato maša.
preden bom grešnik ubogi umrl.
Hvala vsem, ki prihajate k tihi molitvi za
Terčelj 1929
blagoslov našemu misijonu.
Delavnice molitve in življenja, ki bodo potekale v Vipavskem križu, vabijo
k udeležbi. Uvodni sestanek bo v torek, 5, februarja ob 18. uri.
Občutiš nemir? Skrbi te mnogo stvari? Nimaš časa? Prav zato si vzemi
čas za odmik. Pridi! Našel boš, kar čutiš. V najslabšem primeru ostaneš tak
kot si. Kontakt: gsm 041 660 445 – Ljubo.
Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19h v župnišču.
Skupina Srce: Torek ob 19.30 v župnišču.
Večerna zarja: Sreda ob 19.00 v župnišču.

Kateheti: Sreda ob 20h v župnišču.
Tajništvo ŽPS: Četrtek ob 19.30 v župnišču.
Smučarski dan v Zoncolanu v petek, 8. februarja. Odhod izpred župnišča
ob 06.30. Cena smučarske vozovnice znaša 28 EUR. Otroci letnik 2009-11
imajo ceno 5 EUR. Cena avtobusa je 8,5 EUR na osebo. Prosim, da si vsak
doma izračuna in pripravi točen znesek, ker drobiža na avtobusu ne bom
mogel vračati. Avtobus je poln. Če kdo od vpisanih ne bo šel, naj pravočasno
sporoči zaradi tistih, ki bi radi šli, pa za enkrat ni prostora. Priporočam
zdravstveno zavarovanje za tujino. Vsakdo smuča na lastno odgovornost.
Zgibanka z razporedom misijona: Povabim vas, da jo vzamete v cerkvi in
ponudite še komu v vaši soseski. V programu je kar nekaj stvari, ki so lahko
zanimive za verne, kakor tudi za oddaljene ali neverne. Vsi se potrudimo, da
oznanimo misijonsko dogajanje.
Birmanci se predstavijo: V nedeljo, 10. februarja ob 10h, se bodo birmanci
pri maši predstavili župnijskemu občestvu, spremljali jih bodo birmanski botri,
ki jim bodo ob tem izročili Sveto pismo. Ob primernem vremena se zberemo
birmanci in botri pred Marijinim domom ob 09.50 in v procesiji vstopimo v
cerkev, ob slabem vremenu pa se že prej usedejo v cerkev. Za birmance in
botre bodo rezervirani prvi sedeži v cerkvi (na vsaki strani cerkve 6 klopi),
prosim za razumevanje. Po maši bo v Marijinem domu srečanje za
birmanske botre.
Hvala za lepa srečanja, ki sem jih v zadnjem mesecu bil deležen pri vas
doma. Srečanja z vami so mi bila v veselje. Bog povrni!

NAPOVEDNIK
Krstna nedelja v Šturjah bo 17. 02. 2019, otroke prijavite za sveti krst.
Večer s škofom Marjanom Turnškom: V pripravi na župnijski misijon sem
povabil g. škofa Marjana Turnška, ki nas bo nagovoril v petek, 15. 02. po
večerni maši v Marijinem domu. Z nami bo razmišljal ob papeževi spodbudi
o osebni svetosti. Vredno je prisluhniti škofu Turnšku, zato si rezervirajmo
čas. (Pred časom napovedano predavanje g. Jožeta Možine pa je na njegovo
željo prestavljeno na kasnejši čas.)
Srečanje za vse mlade: V pripravi na misijon bosta v petek, 22. 2., za mlade
oblikovala srečanje misijonarja salezijanca Klemen Balažic in Janez
Suhoveršnik. Mladi, rezervirajte si čas za to srečanje, ki se bo začelo z
večerno mašo. Povabite tudi prijatelje iz veroučnih let.
ŽPS: Seja bo v sredo, 13. 2. 2019 ob 19h v župnišču. Prosim za rezervacijo
datuma. Dnevni red dobite po e-pošti takoj po seji tajništva v četrtek zvečer.

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

