RAZPORED SVETIH MAŠ 02. 09. 2018 – 09. 09. 2018
22. NAV.
NED.
02. SEPT. 2018

Poned., 3. 9.
Gregor Veliki

Torek, 4. 9.
Zalka
Sreda, 5. 9.
Mati Terezija
Četrtek, 6. 9.
Zaharija
Petek, 7. 9.
Regina
Sobota, 8. 9.
Rojstvo DM

23. NAV.
NED.
09. SEPT. 2018

08.00
10.00
19.00
07.00
10.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
08.00
19.00
08.00
10.00
19.00

Obl. + Filipina , Lavričeva
Za žive in rajne župljane
+ Egon , Cankarjev trg
+ Rajko , Vipavska
DSO: + Sonja Krapež, dar otroci
+ Dorica , V. Pilona
V dober namen, IX. korpus 1
++ sorodniki, Žapuže
++ Lampe, Polževa
8. dan + Franc , Žapuže
+ Julijana in Marija, Polževa
++ starši Černigoj, Kavčič in sorodniki, Polž.
Za duhovne poklice, Slejkoti
Za duhovne poklice, Cebejeva
+ duh. Ivan
+ Slavica in Bogomir , Polževa ul.
V čast SD, Slejkoti
Za žive in rajne župljane in dobrotnike
cerkve
Za novokrščenko

Oddane maše: V zahvalo, Grivče 8/A; Po namenu Jazbar; + Izolda
Čehovin, dar Ljubljana; V dober namen – 10 svetih maš; V zahvalo za
leta, Marija
Ne nadomeščajmo Božjih zapovedi s človeškimi določili
(Mr 7,1-8.14-15.21-23)
Tisti čas so se okrog njega zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz
Jeruzalema, in videli so, da nekaj njegovih učencev jé z obredno nečistimi, to
je z neumitimi rokami. Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila prednikov
in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok. Tudi ničesar s trga ne jedo, če se
prej ne umijejo. In še mnogo drugega se držijo po izročilu: umivajo kozarce,
vrče in bakrene lonce. Zato so ga farizeji in pismouki vprašali: »Zakaj se tvoji
učenci ne ravnajo po izročilu prednikov, ampak jedo kar z nečistimi rokami?«
Odgovóril jim je: »Prerok Izaíja je dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je
pisano: ›To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene.
Toda zaman mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹ Božjo
zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.« In spet je poklical k sebi
množico in ji govóril: »Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, kar
bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz
človeka. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli,
nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača,
razuzdánost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije
prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«

22. NAV. NED.

02. 09. 2018 – 09. 09. 2018; št. 34/18

Molitev ob začetku šolskega leta
O Bog, ti nas držiš v dlaneh.
Ti nas vodiš in spremljaš.
Prosimo te, da bi bil začetek šolskega leta
čim manj stresen.
začni z bogom
Razsvetljuj starše s Svetim
vsako delo, da bo
Duhom, da bodo našli to, kar je
dober tek imelo!
njihovim otrokom najbolj
potrebno.
Naj starši in otroci ne pozabijo na krščanske vrednote.
Dobri Bog,
pomagaj staršem, babicam in dedkom, vsem ki bodo v
tem letu vzgajali otroke,
da bi jih z zgledom in besedo oblikovali v dobre ljudi.
Naj vzgojitelji sodelujejo med seboj in se podpirajo,
kajti v dobri medsebojni pomoči bodo premagali ovire
vzgoje.
Gospod, vzgajaj nas in nam odpiraj oči za bližnje, za
vse, ki so v stiskah in jih bomo v tem šolskem letu
srečali.
Jezus, naš največji učitelj, naj nam bo »Pot, Resnica in
Življenje«.
Starše, otroke, mladino, učitelje priporočamo naši božji
Materi Mariji. Ona, naša zvesta Mati, naj nas varuje in
podpira na poteh življenja.

OZNANILA 02. 09. 2018 – 09. 09. 2018
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in 17.30 – 18.30.
Darovi za obnovo prezbiterija: 1.050,00 EUR,
6 darovalcev. Bog povrni!
Čiščenje in krašenje cerkve: Cebejeva 26 do
konca, sledi Lavričeva 1-30.

Tečaj za krst se začne 4. 9. v Marijinem domu
ob 20h in traja tri zaporedne torke po eno uro.
Pred tem se oglasite v župnišču za prijavnico.
Tečaj za zakon: Nedelja, 9. 9. ob 16h v
gimnaziji v Vipavi. Prijavite se domačemu župniku.
Kateheti za birmo: Srečanje bo v petek ob 16h.
Urnik verouka 2018/19: (Večje skupine izbirajo med eno ali drugo
skupino)
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KATEHET in UČBENIK
GRETI

Jezus nas ima rad (d. zv.)

S. EMA

Praznujemo in se veselimo (d. zv.)

S. EMA

Praznujemo z Jezusom (d. zv.)

ZORAN

Kristjani praznujemo skupaj (d. zv.)

HELENA

Pot v srečno življenje(učbenik + d. zv.)

BERNARD Znamenja na poti k Bogu(učbenik+d. zv.)
NADJA

Skupaj v novi svet (učbenik + d. zv.)

DANICA V življenje (učbenik + d. zv.)
KATEHETI S STARŠI (Mapa in pisalo)

Urnik verouka je v glavnem usklajen. Na srečanju s starši bomo
rešili še vprašanje 3. razreda, četrtkova skupina. Ker smo 2. razred
na željo staršev pomaknili eno uro naprej, zmanjka prostora. Tako
bi 3. r. lahko bil ob četrtkih ob 16h.
Srečanje za starše in vpis k verouku bo v prvem tednu septembra:
8. in 9. R. Pon. 3. 9. ob 19.30
Četrtek, 6. 9. ob 20h
3. R.
7. in 6. R. Torek, 4.9. ob 19.30
5. in 4. R. Sreda, 5. 9. ob 19.30

Maša ob začetku šolskega leta in blagoslov torb bo v ponedeljek, 3. 9. ob
19h. Povabljene družine, da se ob začetku šolskega in veroučnega leta
priporočimo za Božji blagoslov in varstvo.
Verouk v tem tednu bo za otroke od 4. – 9. razreda, pri prvi uri verouka bodo
imeli sveto spoved. Skupine prve triade in predšolski verouk začnemo 10.
septembra.

Češčenje Najsvetejšega bo v četrtek po
večerni maši, pridite, molimo Jezusa!

RAZRED

Ob vpisu poravnate stroške verouka, predlagan dar je 15 EUR na družino, ne
glede na število otrok, ki hodijo k verouku.
Vsak veroučenec uporablja tudi liturgični zvezek, cena je 4 EUR na otroka.

Petek, 7. 9. ob 19.40
2. R.
1.R.
in Sobota, 8. 9. ob 19.30
predšol.

Starši se udeležite enega srečanja in vpišete vse svoje otroke k verouku.

Prvi petek: Povabljeni k sveti maši. Bolnim in starejšim prineseva obhajilo na
dom v petek dopoldne.

Blagoslov obnovitvenih del v cerkvi: Naslednjo nedeljo, 9.
septembra, bomo ob 10h imeli blagoslov obnovitvenih del v cerkvi.
Gospodinje vabim, da pripravijo kaj domačih dobrot (sladko,
slano). Sodelavci Karitas bodo dobrote sprejemali v Marijinem
domu pred jutranjo mašo in od 09h do 09.45. Vsem iskrena hvala.
Po maši se vsi ustavimo še na dvorišču pred Marijinim domom. Naj
bo blagoslov obnovitvenih del zahvala Bogu in vsem dobrotnikom.
Shod v Logu bo v nedeljo, 2. septembra. Ob 16.00 priložnost za spoved, ob
17. 00 sveta maša. Tema nagovora: Bogoslužje v družini. Vodi župnija
Vipavski križ.
Marijino rojstvo – mali šmaren. V Logu bodo svete maše po običajnem urniku:
6.30, 8.00 in 10.00. Spovedovanje od 6. do 11. ure.
Molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto, 9. 9. na Sveti Gori.
Spored: 8.00: križev pot s Prevala; 09.30: molitvena ura v baziliki; 10.30: sveta
maša.
Ker molitveni dan letos sovpade z malim šmarnom in pri nas romamo v Log,
bomo molitev za duhovne poklice vključili v dogajanje v Logu (molitvena ura
za duhovne poklice od 9. do 10. ure)

NAPOVEDNIK
Krstna nedelja bo v nedeljo, 30. 9. ob 10h. Otroke čim prej prijavite za krst.
Molitveno romanje v Medjugorje z duhovno obnovo na poti bo od 4. – 6.
oktobra. Cena pri polnem avtobusu znaša 110 EUR (dve nočitvi, večerja,
zajtrk, kosilo, večerja, zajtrk). Vpisujemo v župnišču do zasedbe avtobusa.
Stična mladih poteka v soboto, 15. septembra. Mladi se prijavite za romanje
domačemu župniku in ob prijavi vplačate za prevoz 10€; na avtobusu pa boste
plačali 5€ za stroške organizacije dogodka v Stični. Odhod avtobusa iz
Ajdovščine bo ob 7.00. prijave do nedelje 9. septembra. Prijavijo se lahko mladi
od 1. letnika srednje šole dalje.

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

