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+ Jože Bajc, Kosovelova 1
Za žive in rajne župljane
LOG: + Milan in Ferdinanda Kobal, sorodniki
++ Curk in sorodniki, Bazoviška 10
++ Čušin in za žive, Kidričeva 7
+ Miro Stopar, Lavričeva 21
DSO: + Danilo Žgavec, Idrijska 29
+ Boris Pregelj, Kidričeva 59
V priprošnjo, Žapuže 42/B
+ Stanislav Slokar, Kožmani 13
++ Premrl in sorodniki, Bazoviška 10
Obl. + Marija Štrancar, Lavričeva 8
+ Jožefa Brecelj in vsi ++, Cebejeva 34/A
+ Kazimir Furlan, Lavričeva 33
+ Pavla in Matija Ferjančič, Idrijska 8
Za birmance župnije Šturje, Grivče 16
V čast SD za birmanko in botro, dar nona
V dober namen, Bazoviška 10
+ Nejc Gregorič, Lavričeva 43
V čast SD
++ Krapež, Bevkova 1
Za žive in rajne župljane
+ Julijan in Marija Pipan, Cebejeva 25

M I S I J O N – ČLOVEK NE ŽIVI SAMO OD KRUHA (Lk 4, 4)
Iskrena zahvala vsem našim misijonarjem:
g. škofu Juriju: za uvodno mašo na pepelnično sredo v Logu
p. Milanu in p. Viliju: Družina – domača Cerkev
p. Danilu in p. Andreju: Gospod, nauči nas moliti
g. Klemnu in g. Janezu: Gospodov dan – nedelja
br. Juriju in br. Primožu: Sprava z Bogom in bližnjim
p. Milanu in p. Davidu: Misijon se nadaljuje v življenju
g. škofu Metodu: za sklepno mašo v Logu na tiho nedeljo.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri misijonskem dogajanju:
liturgičnim sodelavcem, vsem, ki ste sodelovali pri postrežbi
ob večernih srečanjih, vsem, ki ste skrbeli za prehrano in
urejenost prostorov za bivanje misijonarjev. Iskrena zahvala vsem
molivcem, ki ste misijon podpirali s svojo molitvijo, žrtvijo in prisotnostjo.
Naj nam pomaga, da ne bomo živeli samo od zemeljskega kruha (prim. Lk
4,4)!

5. POSTNA NED.

07. 04. 2019 – 14. 04. 2019; št. 14/19
Grešnik ne sme obsojati grešnika
(Jn 8,1-11)
Tisti čas je Jezus krenil proti
Trnjev venec sveto glavo zbada,
Oljski gori. Zgodaj zjutraj se
Božja Kri na grešno zemljo pada!
je spet napótil v tempelj.
Po neštetih judovskih vrtovih
Vse ljudstvo je prihajalo k
niso našli zanj cvetov,
njemu, on pa je sédel in jih
krona s trnja venec je njegov.
učil. Pismouki in farizeji so
Roke svete v spone so zvezali
tedaj pripeljali ženo, ki so jo
in v roke mu trst sramotni dali.
zalotili pri prešuštvovanju.
On, ki je z rokami blagoslavljal
Postavili so jo v sredo in mu
gruče judovskih otrok,
rekli: »Učitelj, tole ženo smo
ni imel svobodnih svetih rok.
zasačili v prešuštvovanju.
Bog trpeči, jaz sem s trnjem
Mojzes nam je v postavi
zbadal
ukazal take kamnati. Kaj pa
sveto čelo, ko sem v grehe padal.
ti praviš?« To so govorili,
Žalil sem te, ko sem dan za
ker so ga preizkušali, da bi
dnevom
ga lahko tožili. Jezus se je
greh ponavljal pred teboj,
sklonil in s prstom pisal po
Jezus, usmiljenje imej z menoj!
tleh. Ko pa so ga kar naprej
(Filip Terčelj, 1929)
spraševali, se je vzravnal in
jim rekel: »Kdor izmed vas
je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in
pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od
najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. Jezus se je
vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsódil?« Rekla je:
»Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam.
Pojdi in odslej ne gréši več!«

Devetdnevnico nadaljujemo do velike noči pri večernih mašah in obredih,
na cvetno nedeljo pa dopoldne.

OZNANILA 07. 04. 2019 – 14. 04. 2019
Uradne ure: Četrtek 09h – 11h in 17.30 – 18.30.
Verouk je reden za vse. Ker pa bo v petek škofova vizitacija, prosim
veroučence 3. razreda, ki hodijo k verouku ob petkih, da pridejo v četrtek ob
16h, če le morejo, ker v petek ob 16h ne bo verouka.
Darovi: Za potrebe župnije: 60,00 EUR, 2 darovalca.
Oblikovanje petkove maše: Prošnje, zahvale in križev pot pri maši imajo
birmanci 9. raz.
Križev pot danes, 07. 4. ob 15h v cerkvi: Sodelujejo člani ŽPS, ŽGS in
Karitas.
Križev pot v nedeljo, 15. 4. ob 14h v cerkvi: Sodelujejo pevci.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši. Pridite, molimo!
Skrb za cerkev: IV. Prekomorska pripravi cerkev za cvetno nedeljo in na
veliki četrtek. Na veliko soboto bodo cerkev očistili in okrasili starši
birmancev.
Misijonski zvon: Danes zvečer ob 21h se bo zadnjič oglasil. Zahvalimo se
Bogu za vse milosti.
Velikonočne vizitke lahko nabavite pred cerkvijo, so izdelek s. Milke s
sodelavci. Darovi bodo namenjeni za dober namen.
Liturgični bralci: Priprava na sveto tridnevje bo v ponedeljek, 8. 4. ob 19.30
v župnišču.
MOLITEV ZA BIRMANCE
Pridi, Sveti Duh, napolni srca
svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni
bomo in prenovil boš obličje
zemlje.
Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh
nas razsvetljuje in uči. Naj nam
pomaga, da bomo v življenju
spoznali, kaj je prav, in vselej
radi sprejemali njegove
spodbude. Po Kristusu našem
Gospodu. Amen.

Animatorji za oratorij – ožja
skupina: Srečanje v torek ob 18h v
župnišču.
Škofova vizitacija bo v
popoldne v župnijski pisarni.

petek

Škofovo srečanje z birmanci bo v
petek ob 18h v dvorani Marijinega
doma.
Začetek devetdnevnice pred birmo
bo v petek ob 19h. Mašo bo vodil g.
škof Jurij z nagovorom za vse. Lepo
povabljeni k tej maši vsi župljani, tudi
starši
birmancev
in
botri.

Srečanje škofa Jurija s člani ŽPS, ŽGS in Karitas bo po petkovi maši v
dvorani Marijinega doma. Povabljeni, da škofu postavite tudi kakšno
vprašanje, pripombo, pohvalo ali pritožbo. Srečanje je odprto tudi za druge
župljane.
Strežniki: Pred nami so velikonočni prazniki. Kdo želi sodelovati pri obredih
svetega tridnevja, naj se udeleži srečanja za strežnike, ki bo v soboto, 13. 4.
ob 10h pred cerkvijo. Ker so velikonočni obredi zahtevnejši, potrebujemo
temeljito pripravo. Obenem bomo tudi določili razpored za delitev
velikonočnega ognja na veliko soboto dopoldne.
Postna nabirka hrane in denarnih darov: V tem tednu bomo lahko pol ure
pred večerno mašo oddali svoj postni dar za revnejše med nami. Denar ali
hrano z daljšim rokom trajanja lahko oddamo v zabojnik v cerkvi zadaj ali pa
v Marijinem domu, kjer bodo pol ure pred večerno mašo sodelavke Karitas.
En majhen dar lahko vsak nameni, da se dobrine ne ustavijo pri nas. Bog
povrni vsem, ki boste v revnejših prepoznali Jezusov obraz: »Lačen sem bil
in ste mi dali jesti!«
Prvomajsko romanje je zapolnjeno. Do 15. aprila poravnajte stroške. Kdor
želi splošno zdravstveno zavarovanje za tujino, naj si priskrbi kartico za
zavarovanje v tujini. S to kartico si krijete splošne zdravstvene potrebe tako,
da plačate sami, domača zavarovalnica pa povrne strošek po naših cenah.
Kdor želi boljše zavarovanje, preko Zavarovalnice Triglav, si lahko v
župnišču priskrbi zavarovanje. Cena je 3,15 EUR, če je vsaj deset
kandidatov. Romarji z izpolnjenim 75. letom imajo ceno 6,30 EUR. Kdor želi
to zavarovanje, naj mi sporoči točno ime, priimek, naslov in datum rojstva do
20. aprila. Podatke sporočite, strošek zavarovanja pa lahko poravnate tudi
na romanju.
Sodelavke Karitas vabijo v sredo ob 08.15 na rekreacijo: Kdor želi na
skupen pohod, lepo povabljen, pohod traja okrog dve uri. V primeru dežja
odpade.
Oljčne vejice lahko vzamete danes domov in jih naslednjo
nedeljo prinesete k blagoslovu, lahko pa jih boste vzeli kar
naslednjo nedeljo. Vaš dar za oljke bomo oddali Istrijskim
župnijam, ki so nam oljko tudi pripeljale.
Blagoslov oljčnih vejic bo v nedeljo, 14. 4. ob 8h in ob 10h na šturskem
placu pred Terčeljevim spomenikom. Skupnega blagoslova v Gradu ne bo,
ker je za župljane Ajdovščina otežen prehod zaradi gradbišča.

