RAZPORED SVETIH MAŠ 06. 01. 2018 – 13. 01. 2019
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

06. JAN. 2019
Poned. 07. 1.
Rajmund
Torek, 08. 1.
Sreda, 09. 1.
Četr., 10. 1.
Gregor Niški

Petek, 11 1.
Pavlin Oglejski
Sob., 12. 1.
Tatjana
JEZUSOV KRST

13. JAN. 2019
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Za letnik 1968, Cebejeva
Za žive in rajne župljane
+ Franc in Anica Lavrenčič, M. Klemenčiča
+ Jože Bajc, Kosovelova
DSO: ++ Krušec in Vodopivec
Žapuže: V zahvalo, Žapuže
++ Colja, Grivče
Po namenu, Goriška
+ Vincencij Črnigoj, Polževa
++ sorodniki in dobrotniki, Vojkova
+ Aleksander Rener, Pot v Žapuže
Po namenu, Tovarniška 4
Za blagoslov zakona in družine, Cankarjev trg
++ Lemut, Kožmani
++ Kobal, Slejkoti
+ Veronika Starc
+ Aleksander Rener, Pot v Žapuže
+ Roman Velikonja, Vojkova
Za žive in rajne župljane
V čast SD

Z VZHODA SMO SE PRIŠLI POKLONIT KRALJU
Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda, so prišli
modri z Vzhoda v Jerúzalem in govorili: »Kje je novorojeni judovski kralj?
Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklônit.«
Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je
vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen
Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok: In
ti, Betlehem, v deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi
mesti; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«
Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času,
kdaj se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite
in natančno poizvédite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu
pojdem tudi jaz poklônit!« Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot;
in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad
krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli.
Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj
in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In
ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi
poti vrnili v svojo deželo. (Mt 2,1-12)

RAZGLAŠENJE

06. 01. 2018 – 13. 01. 2019; št. 1/19
ČEZ DVA MESECA BO MISIJON V ŠTURJAH IN AJDOVŠČINI
Zadnji misijon v našem mestu je bil leta 2004, bil je desetdnevni, od 25.3.
do 4. 4. Geslo misijona je bilo KRISTUS UPANJE ZA VSE LJUDI. Misijon
sta vodila g. Peter Žakelj in g. Jurij Devetak, lazarista.
V letošnjem postu bomo ponovno, po petnajstih letih, imeli misijon.
Župnijski misijon je duhovna obnova za vsakogar. Ne bo potekal deset
zaporednih dni, ampak pet zaporednih koncev tedna (petek, sobota,
nedelja). Za tako obliko smo se odločili, ker se zavedamo, da ste med
tednom zelo zaposleni s službami, šolo in drugimi obveznostmi.
Geslo našega letošnjega misijona se glasi: ČLOVEK NE ŽIVI SAMO OD
KRUHA! (Lk 4,4). To so besede, s katerimi je Jezus zavrnil ponudbo
hudega duha, naj po štiridesetdnevnem postu, ko je bil lačen, spremeni
kamne v kruh. Na to skušnjavo je Jezus odgovoril z besedami, ki smo jih
vzeli za geslo našega misijona. Ne želimo in ne moremo živeti samo od
zemeljskega kruha, ampak smo lačni tudi Božje besede in nebeškega
kruha, ki dajeta človeku polnost življenja.
Čez dva meseca se bo začel misijon, na pepelnično sredo, 6. 3. 2019. Do
takrat boste v roke dobili zgibanko s programom. Na svečnico pa vam
bomo dali svečko z motivom misijona, da jo boste doma prižigali in ob
njej molili za blagoslov tej naši skupni duhovni obnovi – misijonu.
Če si resnično želimo osebne duhovne prenove in prenove celotne
župnije, zbudimo v sebi neko pričakovanje tega dogodka. Za tistega, ki
nič ne pričakuje, se tudi nič pomembnega ne more zgoditi. Kdor pa
veliko pričakuje in se v skladu s pričakovanjem pripravlja, lahko prejme
velike milosti.
Približno eno leto že molimo za blagoslov našemu misijonu in tako
ustvarjamo potrebno razpoloženje, da bi odprli srca Božji milosti. Nekaj
bo odvisno od voditeljev misijona, večina pa od našega razpoloženja in
pripravljenosti, da se v postu ob koncu tedna vključimo v misijonsko
dogajanje.
Ko danes obhajamo praznik Gospodovega razglašenja, naj vest o
misijonu doseže vsakega izmed nas.

OZNANILA 06. 01. 2019 – 13. 01 2019
Uradne ure: Ker bom v januarju blagoslavljal družine, bodo uradne ure v
četrtek od 08.00 do 09.30 in od 17.00 do 18.00.
Verouk bo v tem tednu reden za vse skupine. Pri birmanskem srečanju
sodeluje 5. skupina staršev.
Petkova otroška maša: Sodelujejo birmanci tretje skupine.
Skrb za cerkev: M. Klemenčiča in Bevkova, sledijo Zgornje Žapuže
Darovi za župnijo: 100 EUR, 1 darovalec.
Dar za Oznanila: 10 EUR, 1 darovalec. Bog povrni!
V hišo Božjo smo dospeli
pred daritveni oltar,
da na njem bi darovali
Bogu najsvetejši dar.
Toda grehi nas težijo,
v strahu trepeta srce.
Prosimo Te, Oče mili,
grešnikov usmili se.
Slavljen bodi na višavi,
sveti, Troedini Bog!
Betlehemski spev razlega
se po svetu krog in krog.
Mir nebeški nam dodeli,
duše grešne nam izmij
in v očiščene posode
milost prerojenja vlij!
V sveti veri nas potrdi,
da jo zvesto branimo,
vse resnice razodete
v srcu naj ohranimo.
Tebi hočemo živeti
in ostati zvesti Ti;
Tebi hočemo umreti,
Tvoji smo do konca dni.
Filip Terčelj, 1930

Adventne voščilnice: Vaši darovi za
voščilnice znašajo 1.149 EUR, pošljemo jih v
misijonsko pisarno za s. Uršo Marinčič, ki je
lani odšla v misijon v Ugando. Hvala s. Milki
in ostalim sodelujočim pri pripravi voščilnic.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši,
pridite, molimo.
Molitev za uspeh župnijskega misijona:
Molitev pred Najsvetejšim je vsako soboto
popoldne. Povabljeni pred Najsvetejše v
cerkvi:
16.00: Grivče, V. Pilona, IV. prekomorska,
Na Brajdi, Bevkova, M. Klemenčiča
16.30: Lavričeva, Cebejeva, Grivška pot,
Polževa,
Trata,
Livada,
Slomškova,
Cankarjev trg, Levstikova, Idrijska, Vipavska,
Goriška, Štrancarjeva, IX. korpus
17.00:
Slejkoti,
Bazoviška,
Vojkova,
Kosovelova, Kidričeva, Pot v Žapuže
17.30: Žapuže, Kožmani
18.00: Rožni venec

Ob spominu na Terčeljevo smrt (07. jan.
1946) bo v ponedeljek zvečer sveta maša, ki
jo bo vodil g. Ivan, pri maši bo pel naš
župnijski odrasli zbor. Župljani se moramo
spominjati velikih ljudi, ki so izšli iz naše župnije, njegova mučeniška smrt pa
naj obrodi duhovne sadove za našo župnijo in ves slovenski narod. Ob
obletnici smrti se mu priporočimo za nebeške darove. Če v življenju ni miroval,

tudi v nebesih ne miruje. Verjamem, da svetniški mož – mučenec - od tam
lahko še bolj učinkovito deluje, zato se mu jutri še prav posebej priporočimo.
Svetopisemska skupina: Ponedeljek takoj po maši. Ker bo maša
nekoliko daljša, tokrat okrog 19.20.
Skupina Srce: Srečanje za razvezane bo v torek ob 19.30 v župnišču.
Tečaj za krst: Tečaj za krst prvega otroka bo 8., 15., in 22. januarja v
Marijinem domu, opravite ga lahko že pred rojstvom otroka, namenjen je
obema staršema, pred tečajem se prijavite pri domačem župniku. Po
sklepu seje dekanijskih duhovnikov tečaj za drugega otroka ni več
potreben. Starša se dogovorita za srečanje z domačim duhovnikom v
pripravi na krst drugega otroka.
Večerna zarja: Srečanje v sredo ob 19h v župnišču.
Kateheti: Srečanje v sredo ob 20h v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: Petek ob 16h v župnišču s sestro Emo.
Blagoslov domov: V tem tednu bom začel z blagoslovom družin in domov.
Kdor ima, naj pripravi križ, svečko in
blagoslovljeno vodo. V dopoldanskem
MIR TEJ HIŠI IN VSEM,
času bom obiskoval upokojence,
KI V NJEJ PREBIVAJO!
popoldne pa družine, ki so dopoldne v
službi in šoli. Ob teh obiskih ne jem in ne pijem, prosim za razumevanje.
Dragocenejše od tega mi bo srečanje z vami!
Na Trati, Na Livadi: ponedeljek 10.30 – 12.00 in 15.00 – 17.00.
Polževa: torek 9h – 12h in 15h – 18h.
Idrijska: sreda 9h – 12h in 15h – 18h.
Cebejeva: četrtek 9.30 – 12h in sobota 15h – 18h
Lavričeva: petek 9h – 12h in sobota 15h – 18h
Slomškova, Levstikova, Cankarjev trg, Štrancarjeva: sobota 9h – 12h.

NAPOVEDNIK
Tečaj za krščanski zakon: Tečaj bo v župnišču v Šturjah, od nedelje 20.
jan. do nedelje 24. feb., ob 16h. Pred tečajem se prijavite pri domačem
župniku. Tečaj torej poteka šest zaporednih nedelj po 90 minut.

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

