Maše v tednu od 08. 01. – 15. 01. 2017
Nedelja,
08. JAN. 17
JEZUSOV
KRST
Pon., 09. 01.
Hadrijan, opat
Torek, 10.01
Gregor Niški
Sreda, 11. 01.

08.00
10.00
18.00

+ Dragica in Alojz Žejn, dar Žapuže 33/B
Za žive in rajne župljane
+ Kristjan Kožman, Kožmani 1

10.00
18.00
18.30
07.00
18.30
18.30

+ Danilo Žgavec, Idrijska 29
V priprošnjo za zdravje (Žapuže)
+ Justina Uršič, Na Brajdi 12
+ Angela in Jožef Kovač, Polževa 13/c
+ brat in sestre, Grivška pot 26, dar brata
+ Milka Černigoj, dar Večerna zarja
8. dan + Branko Trošt, IV. Prekomor. 12
Herman Žgavec, Idrijska 15
++ starši Valič, Vipavska c. 7
V čast Svetogorski Mariji, Grivška pot 24
Za naše birmance
+ Roman Šen, Grivška 15
+ Vincencij Črnigoj, Polževa 6/E
+ Boris Jejčič, Lavričeva 17
Za žive in rajne župljane /sveti krst/
+ duh. Anton Štrancar, Bevkova 2

Pavlin Oglejski

Četrtek, 12.01
Tatjana
Petek, 13. 01.
Hilarij
Sobota, 14. 1.
Oton
Nedelja,
15. JAN. 17
2. ned. med
letom

07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

Oddane maše: Ker imam zelo veliko naročenih svetih maš, priporočam in
spodbujam, da dovolite, da vsak kakšne mašne namene oddam duhovnikom, ki
nimajo mašnih namenov.
STATISTIKI 2016 NA ROB
Krsti 2016: V župniji je bilo v preteklem letu 14 krstov, 7 deklic in 7 fantkov.
Čestitamo vsem družinam.
Včasih se postavlja vprašanje, ali smejo krstiti tisti, ki
niso cerkveno poročeni. Pa ni to vprašanje bistveno.
Bistveno je, ali sta starša, ki želita krstiti otroka,
pripravljena slediti Kristusu in Cerkvi. Če sledita, potem
lahko krstita, saj tudi obljubita, da bosta vzgajala po
nauku Jezusa Kristusa. To pa pomeni, da bosta tudi
sama živela v skladu s tem naukom.
Krst se namreč nadaljuje v vsakdanjem življenju. Zato
naj se starši, ki krstijo, trudijo vsak dan živeti vero, to bo
najboljša verska vzgoja. Družinska molitev, molitev ob
majhnem otroku, je vzgoja za verski čut. Že majhnega otroka vsak dan pokrižajmo,
molimo ob njem. Lepo je, da že majhne otroke prinašamo ob nedeljah k sveti maši.
Tako bo otrok vpeljan v ta ritem od vsega začetka.

Jezusov krst
Marija

08. 01. 2017 – 15. 01. 2017; št. 2/17
Jezus je ob krstu videl prihajati
8. januar: JEZUSOV KRST
Evangelij: Mt 3, 13 -17
nadse Božjega Duha
NOV ZAČETEK
Kakšen prizor je moral to biti: odprta
nebesa, očetov glas, Sveti Duh v podobi
goloba, ki se spušča nad Jezusa. Na
bregu reke Jordan se je razodela Sveta
Trojica kot še nikdar prej.
Zakaj? Zakaj je bilo sploh potrebno,
da je On, ki je bil brez greha, prejel
Janezov krst pokore?
Za nas. Ko je prejel Janezov krst
kesanja, se je povsem poistil z nami. V
polnosti je sprejel Očetov načrt, da bo
vzel nase naše grehe. Jezusov krst je
nov začetek: zanj in za nas. Pri krstu
smo postali nova stvaritev.
To ni tisti nov začetek izpred enega
tedna, ko smo delali novoletne sklepe in
smo zanje morda zelo hitro ugotovili, da
jih bo težko držati. In še to je res, da je
marsikatera naša odločitev iz preteklosti
nepopravljiva.
Krst pomeni resnično nov začetek:
tega, kar ne moremo spremeniti mi,
more spremeniti Bog. Od krsta dalje je
nad nami Sveti Duh, ki bdi nad nami,
pripravljen, da v nas vse življenje
obnavlja v nas Božjo podobo, po kateri
smo bili ustvarjeni.

Iz svetega evangelija po Mateju
(Mt 3,13-17)
13 Takrat

pride Jezus iz Galileje k
Jordanu do Janeza, da bi se mu dal
krstiti. 14 Janez pa mu je branil in rekel:
»Meni je treba, da me ti krstiš, pa hodiš
ti k meni?« 15 Jezus mu je odgovoril:
»Pusti zdaj; zakaj spodobi se nama, da
tako spolniva vso pravico.« Tedaj mu je
pustil. 16 Po krstu je Jezus takoj stopil iz
vode; in glej, odprla so se mu nebesa in
videl je božjega Duha, ki se je kakor
golob spuščal navzdol in prihajal nadenj;
17 in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta
je moj ljubljeni sin, nad katerim imam
veselje.«

N A P O V E D N I K:

Oznanila Šturje

Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.

+ Pripravljamo romanje skupaj z župnijo Ajdovščina in Aritoursom: ROMUNIJA
CENA: 439 EUR (45 oseb). Romanje bo od 27. 4. do 2. 5. 2017. Prijavljenih je 24
župljanov. Lahko povabite tudi svoje prijatelje izven naše župnije. Prijave bomo
sprejemali do sredine februarja. Če ne bo dovolj prijavljenih, bomo odpovedali.

Čiščenje in krašenje cerkve: od 7.1 – 20.1.: Spodnje Žapuže in Breclji, sledi
Zgornje in Spodnje nove Žapuže.

+ Župnijski gospodarski svet: Povabljeni na sejo v sredo, 18. januarja ob 19h, v
župnišču.

Blagoslov družin in posameznikov: V tem tednu bom obiskal domove:
Sreda dopoldne in popoldne ter četrtek popoldne: Na Trati, Livada in Polževa

+ Duhovni vikend za razvezane »Srce ob srcu« bo od 20. do 22. januarja v
Domu Bratstva na Zaplani http://domzaplana.si/

Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17. 00 – 18.00
Verouk v tem tednu reden za vse skupine.

Verski tisk 2017: Poravnajte naročnine do 15. januarja.

Ta vikend je namenjen okrevanju od travme ločitve
preko podelitve življenjske zgodbe, meditacij in
pričevanj. Ko zmoremo, da z drugimi v varnem
prostoru, pošteno in odkritosrčno delimo osebno
izkušnjo svoje življenjske zgodbe, nam Bog daje
moč in usmiljenje. Osvobaja nas bremen preteklosti
in nas vabi v svobodo božjih otrok, v novo življenje.
Vikend bo vodil p. Tomaž Mikuš z ekipo (Karmen
Kristan, Sonja Ramovš in Gena Pupis). Nastanitev
bo v več posteljnih sobah. Sami bomo skrbeli za
kuhanje in pospravljanje. Prispevek na posameznika
bo zato samo 30 € za celoten vikend. Želimo, da je

Kateheti: srečanje bo v ponedeljek, 9. jan., po večerni maši v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: srečanje bo v torek ob 17.30 v Marijinem domu.
Tečaj za starše pred krstom otroka se začne v torek ob 20h v Marijinem domu.
Tečaj je namenjen mami in tatu. Traja tri zaporedne torke po 60 minut. Na tečaj se
lahko vključite že pred rojstvom otroka.
Večerna zarja: Srečanje upokojencev bo v sredo po večerni maši v župnišču. Lepo
povabljeni tudi novi člani.
Veroučna in mladinska maša bo v petek ob 18.30. Mašo oblikuje 8. razred.
Liturgična priprava na krstno slavje bo v soboto ob 10h v cerkvi. Krst bo
naslednjo nedeljo ob 10h.
Čiščenje podstrašja cerkve in Marijinega doma. Lepo povabim fante in moške,
da se zberemo v soboto ob 09h pred cerkvijo. Kdor lahko pride s traktorjem in
prikolico, naj prej sporoči župniku.
Tečaj za sveti zakon se začne v nedeljo, 15. januarja ob 16.00 v prostorih Škofijske
gimnazije v Vipavi. Tečaj traja šest zaporednih nedelj po 90 minut. Naslednji tečaj bo
šele 10. sept. Ne čakajte na zadnji trenutek.
Obhajilo na roko: Na dekanijski konferenci preteklo sredo je bilo spomnjeno, da je
bil pred leti izdan dekret slovenskih škofov, kjer se priporoča prejem obhajila na roko
šele po birmi. Zato prosim otroke, da prejemajo obhajilo na usta. Odrasli, ki
prejemate obhajilo na roko pa priporočam sledeče: ko pristopite k obhajilu, postavite
desno roko pod levo roko, hostijo prejmete na levo dlan, potem pa z desnico
vzamete sveto hostijo in jo zaužijete.
Filip Terčelj: Včeraj, 7. januarja je bila obletnica njegove usmrtitve, danes, 8.
januarja pa je 100. obletnica njegovega diakonskega posvečenja.
Darovi v zadnjem tednu: Za župnijo: 260 EUR. 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,
e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;
g. Ivan: 041 885 796

ta izkušnja dostopna vsakomur.
Dobrodošli vsi z izkušnjo ločitve, (kar je tudi edini pogoj), ki bi se kasneje morda
želeli pridružiti eni od skupin Srce ob srcu ali pa samo širši, matični skupini Srce.
Sprejmemo vse, ki ste še v postopku ločitve ali tik po njej ali pa so od ločitve že
minila leta. Živite samskost ali pa ste v novi vezi, morda tudi civilno poročeni, vsi
dobrodošli. Prav tako vključujemo vse, ki niste bili cerkveno poročeni ali pa sploh
niste bili poročeni in se vam je zgodila ločitev od partnerice-ja po daljši, resni vezi.
Trpljenje, rane in stiske so podobne. Tudi vernost ni pogoj, le pripravljenost slediti
programu, iskreno sprejeti in se odpreti Božjemu delovanju, ki edino lahko resnično
prenovi naše življenje.
Potrebne so predhodne prijave na razvezani.srce@gmail.com. Zelo je zaželjeno,
da plačate vnaprej vsaj polovico zneska. Kako? Pokličite Karmen Kristan na tel.: 041
955 219 in se dogovorite kje in kdaj.
V primeru, da živite daleč od Ljubljane ipd. lahko plačate na dan prihoda. Prosimo
pa za resnost glede prijav, ker vsaka odjava tik pred izvedbo pomeni za nas strošek,
kajti vse bo treba plačati vnaprej (bivanje, hrana).
Prijavljeni boste pred odhodom prejeli navodila glede bivanja, skupnega prevoza,
potrebnih stvari ipd.
Za vse dodatne informacije smo na voljo preko e-pošte:
razvezani.srce@gmail.com.

