Maše v tednu od 27.11. – 04.12.2016
2. ADV. NED.
04. dec. 2016
Poned., 05. 12.
Saba, opat

Torek, 06. 12.
Miklavž, škof

Sreda, 07.12.
Ambrož, škof

Četrtek, 08.12.
BREZMADEŽNO
SPOČETJE DM

Petek, 09.12.
Sobota, 10. 12.
Loretska MB

3. ADV. NED.
11. dec. 2016
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V zahvalo MB za 60 let zakona
Za žive in rajne župljane
Večernice in litanije
+ Ivo Marc, Levstikova 2
Maša v domu starejših
Žapuže: V zahvalo, Žapuže 33/B
++ Lemut, Kožmani 21
Za zdravo pamet
+ Andreja Funa, Kidričeva 2/A
V čast Svetemu Duhu, Žapuže
8. dan + Vojko Gregorič, Bevkova 11
++ starši Slokar in Stibilj, Cebejeva 6
Adventna spoved – p. iz Križa
V zahvalo in za zdravje, Žapuže 21
+ Silvo Trošt, Bazoviška 8
+ Albina Krapež, IV. Prekomorske 12/A
Vsi pokojni, Žapuže 30
+ Boris Pregelj, Kidričeva 52
++ Kravos in Bolčina, Slomškova 1/B
Za žive in rajne župljane
Večernice in litanije
++ starši Stibilj, Žapuže 31

Adventna spoved: vse četrtke v adventu eno uro pred večerno mašo.
Pripravljamo romanje skupaj z župnijo Ajdovščina in Aritoursom: ROMUNIJA
1. dan: četrtek, 27. april : Ajdovščina/Šturje – Mariapocs – Baia Mare
2. dan: petek, 28. april:
Baia Mare – Barsana – Voronet – Roman
3. dan: sobota, 29. april : Roman – Bukarešta
4. dan: nedelja, 30. april: Bukarešta – samostan Sinaia – grad Peles – Brasov
5. dan: ponedeljek, 1. maj: Brasov – Bran – Sighisoara – Cluj Napoca
6. dan: torek, 2. maj: Cluj Napoca – Ajdovščina/Šturje
CENA: 439 EUR (45 oseb) GRATIS odstopnina na zgodnjo prijavo do 15. januarja 2017!
Odstopnina: 20 EUR (v primeru dokumentirane višje sile).
Način plačila: 100 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti.
Več na spletni strani naše župnije ali zadaj v cerkvi, kjer dobite celoten načrt romanja.

Prijavite se čim prej, brez akontacije, zaradi lažje organizacije in rezervacij hotelov in
agencije. Akontacijo vplačate okrog 15. januarja, če bo dovolj prijavljenih. Sledite
oznanilom.
Zahvala ob tednu Karitas: Iskrena hvala vsem, ki ste v tednu Karitas velikodušno
darovali za stisko bližnjih v naši župniji. Zbrali smo 290 kg hrane in 960 EUR
denarnih sredstev. Vsem darovalcem Bog povrni!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26; župnik Zoran Z.: 041 673 292,
g. Ivan: 041 885 796
e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;

OZNANILA
ŽUPNIJA ŠTURJE
2. ADVENTNA NEDELJA
04.12. 2016 – 11.12. 2016; št. 8-16/17
4. december: 2. adventna nedelja

Iz svetega evangelija po Mateju

Evangelij: Mt 3, 1-12

(Mt 3,1-12)

»GADJA ZALEGA!«
Resnici na ljubo: Janez Krstnik se
v nastopanju pred množicami ne
pokaže ravno kot diplomat. Neroden je
in prav nič spreten. Lahko bi le malo bolj
pazil na svoje besede. Kar pomislimo,
da bi nas duhovnik na začetku maše
pozdra-vil z zgornjimi besedami in nas
na tak način povabil h kesanju!
Janez Krstnik je naredil prav to:
množice je na ta način povabil h kesanju. Bil je prerok, ki si je res veliko upal.
In ker je bil tudi goreč v zavzetosti za
pravico in resnico, tudi ni prav nič
prizanašal; ne drugim in ne samemu
sebi.
Janezove ostre besede so bile
nujne. Ljudje so se navadili živeti v svoji
oddaljenosti od Boga. Toda ta Bog je
sedaj tu, prihaja v Jezusu Kristusu. Ni
več časa za odlašanje. Če se ne bodo
sedaj srečali z njim, bo odrešenje šlo
mimo njih – morda za vedno. Sedaj ali
nikoli!
So trenutki, ko je tudi za nas potrebno, da nam Gospod spregovori nekoliko glasneje, s tršo besedo, s kakšnim
nepredvidenim dogodkom, ko nas vrže
iz tira… Bolje je, da prisluhnemo in se
odzovemo že sedaj, ko je »plovba
mirna«, v prijetnih adventnih dneh,
kakor pa čakati, da se bo kaj zagrmelo!

Spreobrnite se, približalo se je
nebeško kraljestvo
1

Tiste dni pride Janez Krstnik in pridiga v judejski
puščavi: 2 »Spreobrnite se, zakaj nebeško
kraljestvo se je približalo.« 3 Bil je namreč tisti, ki
ga je napovedal prerok Izaija, ki pravi:
‚Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite pot Gospodovo,
izravnajte njegove steze!‘ 4 Janez pa je imel obleko
iz velblodje dlake in usnjen pas okoli ledij in
njegova jed so bile kobilice ter divji med. 5 Tedaj je
prihajal k njemu Jeruzalem in vsa Judeja in vsa
pokrajina ob Jordanu; 6 spovedovali so se svojih
grehov ter se mu dajali krstiti v Jordanu. 7 Ko pa je
videl, da prihaja k njegovemu krstu mnogo
farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega,
kdo vas je učil, da ubežite prihodnji jezi? 8 Obrodite
torej vreden sad pokore 9 in ne govorite sami pri
sebi: ‚Abrahama imamo za očeta.‘ Zakaj povem
vam, da more Bog iz teh kamnov Abrahamu otroke
obuditi. 10 Že je sekira nastavljena drevesom na
korenino; vsako drevo torej, katero ne rodi
dobrega sadu, bo posekano in vrženo v ogenj.
11
Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spokorili; ta
pa, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz
nisem vreden, da bi mu obuvalo sezul; on vas bo
krstil s Svetim Duhom in z ognjem. 12 Velnico ima v
roki in svoje gumno bo očistil in spravil pšenico v
svojo žitnico, pleve pa sežgal z neugasljivim
ognjem.«

Oznanila Šturje
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00, popoldne odpade zaradi spovedovanja veroučencev.
Priložnost za pogovor, spoved: V župnišču je priložnost v ponedeljek od 16.00 – 16.45.
Izven tega urnika po predhodnem dogovoru. Dobrodošli vedno, ko sem doma, tudi izven
urnika uradnih ur.

Verouk je reden. Pri verouku bo sveta spoved za veroučence od 4. – 9. razreda. V
tem tednu starši birmancev ne sodelujejo, ker je spoved.
Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši. Počastimo
Jezusa, ki nam daje Brezmadežno mater.
Večernice: Vse štiri adventne nedelje vabim k popoldanski pobožnosti ob 14h.
Počastimo Jezusa in Marijo in prejmimo blagoslov z Najsvetejšim.
Čiščenje in krašenje cerkve od 10.12. – 24.12.: Gornje Žapuže.
Veroučna in mladinska sveta maša bo v petek, sodeluje 1.r., druga skupina.
Otroke in starše vabim, da se v adventu bolj potrudimo za otroško sveto mašo ob
petkih. Vabljeni vsi otroci in starši, ne le tisti, ki sodelujejo.
Božične voščilnice lahko vzamete vse štiri adventne nedelje v
Marijinem domu, po maši, vaš dar bo namenjen misijonom.
Svetopisemska skupina: srečanje v ponedeljek, 05. 12., po maši v
župnišču. Preberemo prva poglavja o Abrahamu: 1 Mz 12 – 20.
Kateheti: srečanje v torek po maši v župnišču.
Praznik Brezmadežne bomo obhajali v četrtek. Posvetimo se Njej, ki
je lepa, čista, brezmadežna. Na praznik se pripravimo z vsakdanjo
pobožnostjo v devetdnevnici, čeprav letos ni bila objavljena.
Srečanje za starše naših veroučencev. Starši se udeležite enega srečanja, tudi če
imate več otrok pri verouku. V tem tednu:
Starši 6. r.: sreda, 7. 12. po maši
Starši 7. r.: petek, 9. 12. po maši
Krasilci/ke in čistilci/ke cerkve: Vabim vas na pogovorno srečanje, ki bo v Marijinem domu
v soboto, 10. 12. po večerni maši. Lepo bi bilo, da se srečamo vsi. Vabimo tudi nove
sodelavce. Pogovorili se bomo predvsem tehnične stvari in pogledali, kako skupine delujejo.
Terčeljev odbor: Srečanje članov bo v soboto ob 17h v župnišču.

Blagoslov družin in posameznikov: V tem tednu:
Bazoviška: torek popoldne
Slejkoti: torek dopoldne

Prijave še vedno lahko oddate v cerkvi, župnišču, na e-pošto,
po telefonu.
Verski tisk 2017:
Družina – 101,40 € (če plačamo do konca januarja 2017 pa le 98,80 €)
Ognjišče – 30,90 € (naročniki po pošti 31,70€)
Prijatelj – 11,70 €
Misijonska obzorja – 9 €
Mohorjeva zbirka (šest trdo vezanih knjig) – 46EUR; Mohorjev koledar – 17,50 €

Po sklepu ŽPS lahko verski tisk naročite in poravnate v župnišču, vzemite in
izpolnite listek za naročila, izpolnjenega oddate v cerkvi ali v župnišču.
Verski tisk boste prejemali po pošti na vaš domači naslov.

Drugi adventni teden pri nas doma: Vabilo Janeza Krstnika: spreobrnite se! Vidno
znamenje spreobrnjenja je zvestoba v molitvi, tako svoje življenje postavljamo na Jezusa
Kristusa. Zato se vsak večer doma zberemo ob adventnem venčku ali drugem verskem
znamenju in zmolimo angelovo češčenje.
Marija romarica: Od 11. dec. naprej bo po župniji romala slika Marije romarice. Obiskati
želi vsak krščanski dom. Vpišite se zadaj na list tisti, ki sprejemate Marijino sliko v svoj dom.
Vsak dan popoldne jo boste odnesli k naslednjemu, ki bo na seznamu. Seznam bo narejen
tako, da boste nesli čim bližje k naslednji hiši. Lahko tudi sliko sprejmete v ulici in se zberete k
skupni molitvi.

Misel meseca: V spomin rojaku duhovniku Filipu Terčelju, mučencu:
V adventu časti Cerkev presveto Mater Božjo. Bila je ravno ona prva jutranja danica, po kateri
je vzšlo svetlo Sonce - Kristus. Tej nebeški Materi na čast se s prisrčno slovesnostjo
opravljajo tako zvane zornice ali maše Rorate, kakor se v cerkvenem jeziku imenujejo zato,
ker se maša začenja z besedami: Rorate coeli - Rosite ga nebesa! Pri tej službi Božji se
Marija proslavlja kot Devica Mati, ki je spočela od Svetega Duha in dala svetu Odrešenika.
Zgodnja jutranja ura, ob kateri se pobožnost vrši, lepo spominja, da je Marija tista jutranja
zarja, ki je svetu prižgala luč pravice: Odrešenika.
Filip Terčelj: Naš čolnič, 1927
Prihajanje in odhajanje v/iz cerkve: Lepo je, če v cerkev pridemo umirjeno. Tam se pol ure
pred mašo moli rožni venec. Pridemo pravočasno, maše ne zamujamo. Pri kropilniku se
pokrižamo v spomin na krst, preden grem v klop, počastim Jezusa s poklekom in tihim
pozdravom (Hvaljeno in češčeno naj bo presveto Rešnje Telo ali z drugim pobožnim
pozdravom.)
Po blagoslovu mašnik še počaka prvo kitico sklepne pesmi, potem odide v zakristijo. Ljudstvo
takrat sede in počaka, da se odpoje do konca. S tem je maša zaključena, zato ne odhajamo iz
cerkve sredi pesmi. To pa ne pomeni, da bi v tistem trenutku morali vsi takoj oditi. Lahko se
še kratko zahvalim Bogu za sveto mašo, ko pa odhajam, s poklekom pri klopi in primernim
tihim pozdravom zapuščam cerkev in se pri kropilniku ponovno pokrižam z blagoslovljeno
vodo. Naj odhajanje iz cerkve ne zgleda, kakor da nas hudič žene ven, je znal povedati
sedanji škof Jurij, ko je bil spiritual v semenišču.

N A P O V E D N I K:
+ Krstna nedelja bo v nedeljo, 15. januarja 2017. Starši, prijavite čimprej otroke h krstu.
+ Večerna zarja: v sredo, 14. 12. po maši v župnišču.

IZ SKUPNIH OZNANIL AJDOVŠ INA IN ŠTURJE:
~ PRAZNIK BREZMADEŽNE je eden najlepših Marijinih praznikov, ki ga kristjani obhajamo 8.
decembra, sredi adventnega časa. Častimo Jezusovo in našo Mater kot edinstveno ženo, ki je bila
napovedana po padcu prvega človeka v raju. Izbrana je bila za mater učlovečenega Boga, po katerem
smo mi vsi deležni Božjega odpuščanja in odrešenja.
Pri bogoslužnih molitvah, ki jih v imenu vseh vernikov opravljamo duhovniki v brevirju, je v hvalnicah
prošnja: »Za teboj, Brezmadežna, naj hitimo, vabijo nas tvoje kreposti!«
Vemo, da dobrega človeka najbolj razveselimo s tem, da ga posnemamo v dobroti. Enako tudi nebeška
Mati želi, da ji pokažemo svojo ljubezen. Postati ji moramo vedno bolj podobni: ponižni, preprosti,
obzirni, rahločutni, polni sočutja in ljubezni, čistega srca. Biti moramo pozorni na Božja vabila v našem
življenju, ki nam jih pošilja po mnogih dobrih ljudeh.
~ DAN ODPRTIH VRAT. Škofijska gimnazija Vipava vabi na dan odprtih vrat. Namenjen je učencem
višjih razredov osnovne šole, staršem in drugim, ki bi radi pobliže spoznali šolo, obiskali pouk in kaj več
izvedeli o tem, kako si na šoli prizadevajo za vzgojo in izobraževanje. Po koncu programa v šoli, ki se
bo pričel ob 9. uri, bo možnost obiska in ogleda tudi dijaškega doma.
~ ADVENTNI VEČERI 2016 potekajo v avli Škofijske gimnazije v Vipavi. Pred nami sta še dva večera:
Drugi večer: četrtek, 8. decembra ob 20 uri: Z MARIJINIMI SPOROČILI V FATIMI ZAZNAMOVANO
STOLETJE. Predavata zakonca Mojca in Severin Maffi.
Tretji večer: četrtek, 15. decembra ob 20. uri: VLOGA NADŠKOFA ŠUŠTARJA PRI OSAMOSVOJITVI
SLOVENIJE. Predavata mag. Jernej Vrtovec in škof dr. Anton Jamnik.
Večere pripravljata Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas vipavske dekanije.

