RAZPORED SVETIH MAŠ 03. 03. 2019 – 10. 03. 2019
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+ Boris Pregelj, Kidričeva 52
Za žive in rajne župljane
Pogreb + Milenka Andlovic, Bevkova 12
++ Srebot, Slejkoti 9
DSO: + Hilda Stopar
Žapuže: + Jožefa in Evstahij Štrancar, Žapuže 7
+ Pavla in Matija Ferjančič, Idrijska 8
++ starši Kalc, Grivška 24
+ Miran Stibilj, Cankarjev trg 5, dar sosedje
+ Alojz Hočevar, Bevkova 2
LOG: 8. dan + Klavdija Ličen, Dolenje 20
LOG: Po namenu darovalca, Vipavska cesta
LOG: Za blagoslov misijonu
+ Jože Bajc, Kosovelova 1
+ Marija Krapež, Cebejeva 46
+ Stanislav Kompara, Lavričeva 44
++ Slokar, Grivče 10
30. dan + Angel Černigoj, Vipavska 15
V dober namen, Kožmani, C.
+ Tomaž Štrancar, Žapuže 7
30. dan + Jože Fegic, Vipavska 13/a
++ starši in sestra, Grivče 5
++ starši Jejčič, Lavričeva 17
Za žive in rajne župljane
Za blagoslov našemu misijonu
Obl. + Anton Ličen, Lavričeva 72

Maša v soboto bo 15 minut kasneje kot običajno (torej ob 18.45), da
bodo lahko iz Ajdovščine prišli pravočasno na večerno predavanje.
Oddane maše: Za ozdravitev svetega zakona; V zahvalo za službo (O.Š.);
+ Miklavž in Jože Feigel (M.R.); ++ starši Makovec, Lavričeva 17; + Boris
Jejčič, Lavričeva 17; ++ Semič, Bevkova 4; V zahvalo, Bevkova 4; ++ starši
Škvarč in Fakuč, Kožmani 18; + Halina, Rihard, Zdravko, Kožmani 18; +
Angel Brecelj in Stanislav Fakuč, Kožmani 18; V priprošnjo MB in SD,
Grivče; ++ Cvek, Cebejeva 12; ++ Fabčič, Cebejeva 12.

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

8. NAV. NED.

03. 03. 2019 – 10. 03. 2019; št. 9/19
GOVORJENJE RAZODEVA ČLOVEKOVO NOTRANJOST
(Lk 6,39-45)

Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi
slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda
vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu
svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči
svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam
ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz
svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa
svojega brata.
Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi
rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu.
Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober
človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz
hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«
Misijonski zvon: Oglasil se bo v dneh misijona ob 21. uri.
Vabi nas k molitvi. Ob zvonjenju prižgimo misijonsko
svečko in zmolimo molitve Pod tvoje varstvo in Sveti
nadangel Mihael, ki jih imamo na hrbtni strani misijonske
zgibanke. Svečke in zgibanke so še na voljo v cerkvi.
Vprašanja za misijonarje.
Vsakemu, ki bo sledil misijonskemu dogajanju (nagovori,
predavanja) in se poglabljal v sporočilo misijona, se bodo
gotovo porodila tudi kakšna vprašanja, na katera bi želel še poseben
odgovor misijonarjev. V ta namen bo skozi ves postni čas ob vhodu v
cerkev škatla, v katero boste lahko oddali svoja vprašanja (seveda
anonimno). Na vprašanja bo ob koncu misijona, v soboto, 6. aprila po sveti
maši, odgovarjal misijonar jezuit.
Priprava staršev na krst prvega otroka bo v Marijinem domu prve tri torke
v marcu ob 20h. Pred pripravo se oglasite pri domačem župniku za prvi
pogovor in prijavnico. Za drugega otroka se starši dogovorite za srečanje z
župnikom.

OZNANILA 03. 03. 2019 – 10. 03. 2019
Uradne ure: Četrtek 09h – 11h in 17h – 18h.
Verouk je reden za vse skupine.
SBP v petek ob 16h v župnišču.
Oblikovanje petkove maše: Prošnje in
zahvale pri maši imajo otroci 4. razreda.
Križev pot v petek vodijo starši 4. razreda.
Križev pot v nedeljo ob 14h v cerkvi vodi
Svetopisemska skupina.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši v
tišini. Molimo za uspeh mestnemu misijonu,
pridite, molimo pred križem – znamenjem
našega odrešenja.
Ob pogrebu Klavdije Ličen darovi za cerkev:
270,10 EUR, Bog povrni.
Skrb za cerkev: Starši 5. razreda, sledijo starši
6. razreda.

Nesrečno ljudstvo
judovsko, zakaj hrumiš?
Gospodu, kralju svojemu,
pripravljaš križ?
Kaj storil ti je hudega,
Zveličar tvoj?
Saj ti povsod izkazal je
dobrot nebroj!
Nesrečni človek, daj povej,
zakaj grešiš,
zakaj pribijaš Kristusa že
spet na križ?
Prenehaj s hudobijami,
dovolj jih je,
ne križaj vnovič Jezusa,
spokori se!
(FilipTerčelj, 1929)

Hvala vsem, ki ste ob sobotah prihajali k molitvi pred Najsvetejše v pripravi
na župnijski misijon. Gospod bo znal velikodušno odgovoriti na naše molitve.
Starejšim in bolnim prinesemo obhajilo z misijonarji v soboto 9. 3.
dopoldne vsem, ki jih obiskujem za prvi petek. Obenem vabim, da prijavite
še druge starejše in bolne za ta obisk in prejem svetih zakramentov.
Srečanje za liturgične bralce bo v ponedeljek ob 19h v župnišču.
Za prvomajsko romanje je avtobus zaseden. Lahko se vpišete na čakalno
vrsto, če kdo odpove.
Oklicana sta: Ženin Martin Čibej, Vipavska cesta 12, Šturje, in nevesta Meta
Petrič, Gradišče 29/A, Vipava. Naj ju spremlja Božji blagoslov na skupni
življenjski poti.
Uvajanje odraslih v krščanstvo – katehumenat: Za tiste, ki iščejo, za tiste,
ki niso krščeni, za tiste, ki niso birmani: priprava na prejem svetih
zakramentov se začne v župnišču v Batujah v petek, 15. marca ob 20h. Na
prvem srečanju se bodo udeleženci pogovorili o dnevu in uri srečanj.
Zakramente bodo prejeli, če bodo dovolj pripravljeni, ob veliki noči 2020.
Prijavite se pri svojem domačem župniku.
Pepelnična sreda – strogi post: V sredo ne jemo mesa in jemo manj kot
običajno. Vse postne petke kristjani ne jemo mesa v spomin na Jezusovo
smrt na križu.

MISIJON
Geslo misijona: Človek ne živi samo od kruha (Lk 4, 4).
Uvodna maša v misijon bo na pepelnico, 6. marca ob 18. uri v Logu, pol
ure pred mašo rožni venec. Vsi smo povabljeni k tej maši, ki jo bo vodil g.
škof Jurij Bizjak. Doma ne bo večerne maše, zato smo vsi povabljeni v Log.
Ker utegne marsikdo imeti težavo glede prevoza, se dogovorite med seboj
ali pa pokličite v župnišče.
Pri maši v Logu bo tudi pepelenje, znamenje naše pripravljenosti na pokoro
in spreobrnjenje.
Oratorijski dan: Oratorijski dan za otroke bo v soboto, 23. 3., začetek ob
9h. Sklepna maša ob 16h, povabljeni tudi starši. Prijave oddajte na
oratorij.sturje@gmail.com do petka, 15. 3. 2019.
Misijonarje in goste bomo tudi primerno nagradili za njihovo delo in potnino
ter pogostili v župnišču, zato Župnijski pastoralni svet priporoča, da v postu
podvojimo nedeljsko miloščino, iz katere bomo krili stroške misijona.

PRVI POSTNI TEDEN: DRUŽINA – DOMAČA CERKEV
Svete maše in petkovo srečanje za zakonce bosta vodila p. Vili
Lovše in p. Milan Bizant, maševala in pridigala bosta v Šturjah ter v
Ajdovščini in na Ustjah. Lepo povabljeni k svetim mašam in
nagovorom za vse.
Petek, 8. marca: 18.30: sveta maša z govorom za vse
19.30 Marijin dom – Šturje: nagovor za zakonce
Sobota, 9. marca: Od 9h dalje obisk bolnikov in starejših na domu
15.00: bogoslužje za rajne na pokopališču (če bo
dež, v kapeli, če ne bo dežja, pa pri križu)
18.45: maša z govorom za vse
19.30 Marijin dom – Šturje: srečanje za starše, gost
bo predavatelj Marko Juhant.
Marko Juhant je specialni pedagog za motnje
vedenja in osebnosti. Svoje izkušnje in
spoznanja iz dolgoletnega dela z otroki v obliki
predavanj
s
konkretnimi
primeri
iz
vsakodnevnega življenja prenaša na učitelje,
vzgojitelje, starše in otroke. Je konkreten in
praktičen. Tako v življenju kot pogovoru.
Staršem zelo priporočam.
Nedelja, 10. marca: Maša ob 8h in 10h z misijonskim nagovorom za
vse.
Križev pot v cerkvi ob 14h, vodi Svetopisemska skupina.

