RAZPORED SVETIH MAŠ 08. 07. 2018 – 15. 07. 2018
14. NAV.
NED.
08. JUL. 2018
Poned., 09. 7.

Torek, 10. 7.
Amalija
Sreda, 11. 7.
Benedikt
Četrtek, 12. 7.
Mohor in Fortunat

Petek, 13. 7.
Hinko
Sobota, 14. 7.
15. NAV.
NED.
15. JUL. 2018

08.00
10.00
19.00
07.00
10.00
19.30
07.00
19.30
19.30

++ Ferjančič
Za žive in rajne župljane
+ Marjan
++ Bratina,
DSO: + duh. Anton
Za zdravje
++ starši Lavrenčič in Poljšak
+ Marija
+ Mara

07.00
19.30
07.00
19.30
19.30

V zahvalo
++ Lavrenčič in Čoha
+ Marija
Za družine
+ Pavel in starši

08.00
10.00
19.00

++ Ergaver
Za žive in rajne župljane
+ Jožef

ORATORIJ 2018 – Le eno je potrebno, Baraga uči…
Za nami je drugi oratorij. Bilo je 84 otrok in 22 animatorjev.
Preživeli smo en lep teden, hvala
Bogu.
Iskreno bi se rad zahvalil vsem, ki
ste sodelovali, saj se je zdelo, da je
v oratorijsko dogajanje vpletenih
zelo veliko župljanov. Hvala vsem,
ki ste kuhali v župnišču ali po
domovih, vsem, ki ste nam
prinašali sadje, pecivo in druge
dobrote, Fructalu za sok, tistim, ki ste tiskali oratorijske majice,
skrbeli za obveščanje na spletni strani, raznim darovalcem, Občini
Ajdovščina za donacijo, sosedom, ki ste potrpeli ob naših včasih
glasnih programih, vsem dragim tihim molivcem, ki ste nas
duhovno spremljali in podpirali. Posebna zahvala ekipi
animatorjev za ves njihov čas in podarjene talente že v času
priprav skozi leto in seveda za ves vložen trud v tem tednu. Vsem
Bog povrni!

14. NAV. NED.

08. 07. 2018 – 15. 07. 2018; št. 26/18
Uradne ure: Petek 8.00 – 10.00.
Darovi za obnovo prezbiterija: 1.980,00 EUR, 18 darovalcev. Bog povrni!
Čiščenje in krašenje cerkve: Nove
Žapuže, sledi Kožmani.
Češčenje Najsvetejšega v četrtek po
večerni maši.
Nova maša bo naslednjo nedeljo, 15. 7. v
Logu ob 10h. Daroval jo bo vipavski
novomašnik g. Gašper Naglost. Popoldne
ob 17h pa bodo v sklopu nove maše v
cerkvi v Vipavi pete litanije.
Rokovanje pri pozdravu miru: Spet vas
spomnim, da si roke podamo samo takrat,
ko je nekdo z uvodom povabil k pozdravu
miru. Ker so nekateri ljudje bolj občutljivi na
prenašanje bacilov, v njihovem imenu
prosim, da si roke podamo samo z
najbližnjim sosedom. Predvsem pa je to čas
tik pred obhajilom in je veliko več vredno
ohranjati zbranost pred prejemom svetega
obhajila kakor pa da se raztresamo s
podajanjem roke vsevprek.

Kristusa rojaki niso sprejeli
(Mr 6,1-6)
Tisti čas je Jezus prišel v svoj
domači kraj. Spremljali so ga
njegovi učenci. Ko je prišla sobota,
je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki
so ga poslušali, so začudeni
govorili: »Od kod njemu to?
Kakšna je ta modrost, ki mu je
dana? In kakšna mogočna dela se
godijo po njegovih rokah! Ali ni to
tisti tesar, sin Marije in brat
Jakoba, Jozéja, Juda in Simona?
Mar njegove sestre niso tu, pri
nas?« In spotikali so se nad njim.
Jezus pa jim je govóril: »Prerok ni
brez časti, razen v domačem kraju,
pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.«
In ni mogel tam storiti nobenega
mogočnega dela, samo na nekaj
bolnikov je polóžil roke in jih
ozdravil. In čudil se je njihovi
neveri.

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

