RAZPORED SVETIH MAŠ 05. 07. 2018 – 12. 08. 2018
18. NAV.
NED.
5. AVG. 2018
Poned., 6. 8.
Spremenitev

Torek, 7. 8.
Sreda, 8. 8.
Dominik
Četrtek, 9. 8.

08.00
10.00
19.00
10.00
19.30
19.30

++ Nusdorfer,
Za žive in rajne župljane
+ Vladimir, Cebejeva
DSO: + Izolda
+ Aleksander Pot v Žapuže
+ Pavla in Franc, Grivče

19.30

+ Jurij, Kidričeva

Uradne ure: Sobota 09.00 – 11.00.

19.30

+ Anica in starši, Lavričeva

Darovi za obnovo prezbiterija:
2.060,00 EUR, 15 darovalcev. Bog
povrni! V sredo je bil postavljen oltar,
ambon in krstni kamen. Razen
posameznih detajlov, je delo v cerkvi
zaključeno. Čaka nas še beljenje
zakristije, a se mora najprej omet dobro
posušiti. Konec tedna bo montirana tudi
pregradna stena med zakristijo in
prezbiterijem. Hvala vsem, ki sodelujete
z delom in prispevki.
Čiščenje in krašenje cerkve: Gornje
Žapuže, sledi Štrancarjeva uliva in IV.
Prekomorska.

Terezija od
Križa

Petek, 10. 8.
Lovrenc
Sobota, 11. 8.
Klara

19. NAV.
NED.
12. AVG. 2018

07.00
19.30
18.00
19.30
19.30
08.00
10.00
19.00

V čast SD, Žapuže
+ Franc, Žapuže
Poročna sveta maša
+ Jožefa in Franc, Slomškova
Žapuže: obl. + Silverija, Žapuže
+ Marija , Grivče
Za žive in rajne župljane
+ Jože in Marija, Grivška pot

Dogodek Jezusove spremenitve na gori vsebujejo evangeliji po Mateju, Marku in
Luku ter poročajo o tem, da se je Kristus v svojem veličastvu prikazal apostolom
Petru, Jakobu in Janezu. Cerkveni očetje razlagajo, da je to Kristus storil zato, da bi
učence pripravil na svoje trpljenje, smrt in vstajenje. V spremenjenju se je Jezus
razodel kot pravi mesija. Najprej o njem poročata Mojzes in Elija (postava in preroki),
potem pa še Bog Oče sam.
Papež sv. Leon Veliki (390–461 po Kr.) je v svojem delu Slava v spremenjenju o
Jezusovi spremenitvi na gori zapisal: »Gospod pred izbranimi pričami razodene
svojo slavo in s tako velikim sijajem razsvetli svoje telo, ki ga ima kakor drugi, da je
njegov obraz podoben sončnemu siju in obleka enaka snežni belini. Glavni namen te
spremenitve je bil, da bi apostoli prenesli pohujšanje križa, in da ne bi njihove vere
zmotilo ponižanje njegovega prostovoljnega trpljenja, potem ko se jim je razodela
vzvišenost njegovega skritega dostojanstva. Gospod pa je z enako previdnostjo
utrdil tudi upanje svete Cerkve, da bi celotno Kristusovo telo spoznalo, s kakšno
spremenitvijo je bilo obdarovano, in bi si udje v skupnosti obetali tisto slavo, ki je
žarela na Glavi. Gospod je rekel isto o tej slavi, ko je govoril o veličastju svojega
prihoda: 'Tedaj bodo pravični sijali kakor sonce v kraljestvu njihovega Očeta'«.

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

18. NAV. NED.

05. 07. 2018 – 12. 08. 2018; št. 30/18

Češčenje Najsvetejšega v četrtek v
tišini.
Jesensko romanje bo v nedeljo, 2.
septembra. Šli bomo na večne
zaobljube s. Eme Alič v Javorje nad
Škofjo Loko. Pojdimo v čim večjem
številu. Za prevoz z avtobusom se
prijavite v župnišču, plačilo na
avtobusu.
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 enega
avtobusa.

Jezus hrani našo vero
(Jn 6,24-35)
Ko je tisti čas množica videla, da tam
ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so
sami stopili v čolne, odpluli v
Kafarnáum in iskali Jezusa. Ko so ga
našli na drugi strani jezera, so mu
rekli: »Učitelj, kdaj si prišel sem?«
Jezus jim je odgovóril in rekel:
»Resnično, resnično, povem vam: Ne
iščete me zato, ker ste videli
znamenja, ampak ker ste jedli kruh in
se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine,
temveč za jed, ki ostane za večno
življenje in vam jo bo dal Sin človekov;
tega je namreč potrdil Oče, Bog.«
Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da
bomo delali Božja dela?« Jezus je
odgovóril in jim dejal: »Božje delo je
to, da verujete v tistega, ki ga je on
poslal.« Rekli so mu: »Kakšno
znamenje boš torej storil, da bomo
videli in ti verjeli? Kaj boš napravil?
Naši očetje so jedli mano v puščavi,
kakor je pisano: ›Kruh iz nebes jim je
dal jesti.‹« Jezus jim je dejal:
»Resnično, resnično, povem vam: Ni
vam Mojzes dal kruha iz nebes,
ampak moj Oče vam daje resnični
kruh iz nebes. Božji kruh je namreč
tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu
življenje.« Tedaj so mu rekli: »Gospod,
vselej nam daj tega kruha!« Jezus jim
je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor
pride k meni, gotovo ne bo lačen, in
kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo
žejen.«

Počitnice v Ankaranu za otroke bodo od 15.8. popoldne do 18. 8. popoldne.
Starše vpisanih otrok prosim za kratko srečanje v ponedeljek, 13. 8. ob 20h v
župnišču.

