RAZPORED SVETIH MAŠ 04. 11. 2018 – 11. 11. 2018
31. NAV.
NED.
zahvalna
04. NOV. 2018
Poned. 05. 11.
Zaharija in
Elizabeta
Torek, 06. 11.
Lenart
Sreda, 07.11.
Četr., 08. 11.
Petek, 09. 11.
Lateranska
bazilika
Sob., 10. 11.

08.00
10.00
18.00

V dober namen, Cebejeva
Za žive in rajne župljane
+ Drago, Bevkova

07.00
10.00
17.30
18.30
07.00
18.30
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30

+ Marija , Cebejeva
DSO: + Marija Magdalena
Žapuže: ++ starši Bavčer, Žapuže
+ duh. Drago in vsi ++ Klemenčič
8. dan + Marjo , Tevče
obl. + Iva , Grivška pot
8. dan + Branko , Idrijska
V čast SD, Grivče
+ Jože , dar Zorka
++ Hmeljak in Ambrožič, IV. Prekomorska
+ Ivana , Čibejevi
Vsi pokojni, Cebejeva

18.30

+ Nejc , Lavričeva

08.00
09.00
10.00
18.00

+ Emil , Lavričeva
Žapuže: + Franc , Kožmani , dar Božič
Za žive in rajne župljane
V čast SD, Lavričeva

Leon Veliki

32. NAV.
NED.
11. NOV. 2018

Oddane maše: ++ Nussdorfer in Bizjak

Zapoved ljubezni do bližnjega je enaka ljubezni do Boga
(Mr 12,28-34)
Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga
vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovóril:
»Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod.
Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem
mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega
bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga
zapoved.« Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj. Resnico si
povedal: On je edini in ni drugega razen njega, in ljubiti njega iz
vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo ter ljubiti bližnjega
kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.« Ko
je Jezus videl, da je pametno odgovóril, mu je rekel: »Nisi daleč
od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati.

31. NAV. NED.

04. 11. 2018 – 11. 11. 2018; št. 42/18
Danes je zahvalna nedelja:
Ko se dnevi začnejo krajšati in začutimo
jesensko vreme, nas Cerkev z zahvalno
nedeljo spomni: Kaj pa imaš, česar nisi
prejel! Jesen je čas pobiranja sadov zemlje in
dela človeških rok, zato se s hvaležnostjo
oziramo na naše delo in na Božji blagoslov pri
tem. Mi sejemo, On pa daje rast!
Ob zahvalni nedelji se iskreno zahvaljujem tudi
vsem župnijskim sodelavcem, ki pri oznanjevanju,
bogoslužju in dobrodelnosti dajete na razpolago svoj
čas in talente, ker verjamete, da je vredno saditi, in
upate, da bo Gospod vsejano blagoslovil, da obrodi
duhovne sadove.
Posebna zahvala vsem, ki skrbite za urejenost župnijske cerkve, za
snažnost oltarnih prtov in mašnih oblačil.
Iskrena zahvala tudi vsem vidnim in skritim
molivcem v naši župniji in vsem, ki tudi med tednom
prihajate k sveti maši in češčenju Najsvetejšega.
Naj to obrodi Bogu prijetne sadove v vseh nas.
Ob letu obnove naše župnijske cerkve se še enkrat
zahvaljujem vsem darovalcem in vsem, ki ste s svojim
delom sodelovali pri tej prenovi. Bilo je veliko delo,
opravljeno za kakšno desetletje. Bog povrni.
Ob zahvalni nedelji je priložnost, da se zahvalim tudi vsem, ki skrbite
zame. Hvala vsem za gospodinjska opravila: za kuhanje v župnišču,
kakor tudi, da sem pogosto gost pri vaših družinskih
mizah. Hvala za čiščenje župnišča in likanje. Hvala tudi
vsem, ki s svojimi darovi poskrbite zame, saj duhovniki
živimo od vaših darov, ki jih namenite za opravilo svete
maše ali kot oseben dar duhovniku. Bog vam obilo povrni tudi za to.
Vaš župnik

OZNANILA 04. 11. 2018 – 11. 11. 2018
Uradne ure: četrtek 09h – 11h in 17.00 – 18.00.
Verouk bo v tem tednu reden. Učenci 3. razreda bodo v petek imeli
samo 30 minut verouka, ker gremo takoj za tem v Otalež.
Birmanci bodo imeli svoje
Moj Oče, dobri Oče!
redno srečanje v petek ob 17.15
Ti edini, Presveti, trikrat sveti,
v Marijinem domu. Skupini
ki si izvolil nas revne
staršev tokrat ni potrebno priti
za otroke dedne svoje;
na srečanje.
mogočen si, neskončno dober
in vsakemu se razodeneš šele
takrat,
ko človek umolkne.
Takrat govoriš,
ko človek strt je v svoji slabi moči,
da zida in dozida
v sebi svetišče sveto,
v katerem Ti živiš, ki nikdar ne
umreš!
Ti, moj Gospod!

Filip Terčelj, Naš čolnič, 1926

Otroško mašo v petek
pripravijo fantje iz 2. razreda.
Skrb za cerkev: Polževa od 22
do konca, sledi Idrijska.
Darovi za cerkev:
380 EUR, 3 darovalci. Bog
povrni!
Češčenje Najsvetejšega:
Četrtek po maši, pridite
molimo!

Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19h v župnišču.
Beremo Matejev evangelij, 12 poglavje.
Tečaj za krst: Začetek 6. 11. ob 20h v Marijinem domu, tri
zaporedne torke. Tečaj lahko starši opravijo že pred
rojstvom otroka. Pred tečajem se oglasite pri domačem
župniku za prijavnico. Tečaj je namenjen obema staršema, v tej se
vključite za krst prvega in drugega otroka.
Skupina Srce: Srečanje v torek ob 20h v župnišču.
Večerna zarja: Sreda ob 19.00 v župnišču.
Kateheti: Srečanje v sredo ob 20h pred župniščem, potrebujemo dve
vozili.
Krožek šivanja: Bernarda bo imela krožek šivanja v župnišču v četrtek
od 9h do 11h. Začetek ta četrtek, 8. 11., krožek bo vsak drugi četrtek.
Starši prvoobhajancev: Srečanje za starše bo v četrtek ob 19.30 v
Marijinem domu.
Slomškovo bralno priznanje: V petek izjemoma ob 15h. Ta teden je
zadnja možnost za prijavo.

Žapuže – sv. Martin: Naslednjo nedeljo bo sveta maša ob 9h v
Žapužah, počastili bomo zavetnika cerkve.
Duhovna obnova za otroke iz 6. in 7. razreda bo od petka do nedelje
v župnišču v Otaležu. Odhod izpred župnišča bo
Dragi mladi,
v petek ob 16.45. Starše prosim, da poskrbijo za
nešteto načrtov in
prevoz, vsak naj pelje 3 ali 4 otroke, da ne boste
sanj imate za svojo
vsi vozili. Vsi starši z družinami pa povabljeni na
prihodnost. Toda,
ali ima Kristus
zaključek, ki bo z mašo v cerkvi v Otaležu v
osrednje mesto v
nedeljo ob 11.30. Po maši malo pogostitve za vse.
vsakem od teh
Zahvaljujem
se
katehetom
in
mladim
načrtov in sanj?
animatorjem, ki si boste vzeli čas in boste
(Tviti pp Frančiška)
sodelovali pri duhovni obnovi.
Zakonci jubilanti: Vsem našim zakonskim jubilantom čestitamo in
voščimo Božjega blagoslova tudi za naprej. Hvala sodelavkam Karitas
za pogostitev in s. Milki za izdelavo vabil, ki smo jih poslali jubilantom.
Maše za rajne: Ob prazniku Vseh svetih in spominu vernih rajnih ste
darovali za 29 svetih maš za pokojne. Poleg tega ste v nabiralniku pustili
še naslednje mašne namene: ++ sorodniki, Bevkova; + Marica Gorjup,
Bevkova; ++ Brecelj in Škvarč; ++ Kogoj in Bavčer. Vseh 33 mašnih
namenov bom oddal duhovnikom, ki jih nimajo. Bog povrni!
Zahvala vsem, ki ste mi preko sms, fb, e-pošte,… voščili za osebni
praznik. Ker nisem odgovarjal vsakemu posebej, se vam iskreno
zahvaljujem kar tukaj.

NAPOVEDNIK
Krstna nedelja bo 18. novembra ob 10h, sicer dva dni pred zaključkom
tečaja. Otroke čim prej prijavite za sveti krst.
Župnijski gospodarski svet bo imel sejo v torek, 13. 11. ob 19h v
župnišču.
Predavanje škofa Jurija bo v sredo, 14.
novembra ob 19h (po večerni maši) v Marijinem
domu. Predavanje ob Svetem pismu, namenjeno
vsem župljanom, nosi naslov: Človek naj ne živi
samo od kruha (Lk 4,4,), kar je tudi naslov
župnijskega misijona, ki ga bomo imeli v postnem
času 2019.
Skupina za moške: Srečanje bo v soboto, 17.
novembra ob 19.30 v župnišču.

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

