RAZPORED SVETIH MAŠ 09. 12. 2018 – 16. 12. 2018
2. ADV. NED.
09. DEC. 2018
Poned. 10. 12.
Loretska MB

Torek, 11. 12.
Damaz I., pp

Sreda, 12.12.
DM iz Guadalupe
Četr., 13. 12.
Lucija

Petek, 14. 12.
Janez od Križa

Sob., 15. 12.
Drinske mučenke

3. ADV. NED.
16. DEC. 2018
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+ Albina in ++ Krapež, IV. Prekomorska
12/A
Za žive in rajne župljane
++ starši Verč, Polževa 15
+ hčerka in starši, Kidričeva 2
DSO: + Izolda Čehovin, dar Ljubljana
V čast SD, IX. korpusa 3
Za družino Koren, Vojkova 15
++ Kavčič, Polževa 6/č
++ Štrancar in Kompare, Slejkoti 2
30. dan + Marija Pipan, Cebejeva 25
++ starši Kranjc, Cebejeva 5
+ Jožef Brecelj, Žapuže 43/A
++ starši Praček, Cebejeva 10
Za duhovne poklice, Polževa 21
V zahvalo in priprošnjo SD, Žapuže 5/A
++ Jejčič, Lavričeva 17
++ starši Stibilj, Žapuže 31
Za žive in rajne župljane
Po namenu družine, Kožmani 1

Oddane maše: + Alenka Birsa, dar sosedje – dve sveti maši
Bog razodeva svojo slavo na odrešenih
(Bar 5,1-9)
Sleci, Jeruzalem, obleko svoje žalosti in bede, in za vekomaj obleci lepoto
veličastva, ki je od Boga! Ogrni se s plaščem pravičnosti, ki je od Boga, položi
si na glavo venec veličastva Večnega! Kajti Bog bo vsej zemlji pod nebom
pokazal tvoj sijaj. Bog ti bo za vekomaj dal ime: »Mir pravičnosti in veličastvo
bogočastja.« Vstani, Jeruzalem, in se postavi na višino in ozri se proti vzhodu:
glej, tvoji otroci, od sončnega zahoda do vzhoda so zbrani na besedo Svetega
in se veselijo, ker se jih je spomnil Bog. Peš so šli od tebe, in gnali so jih
sovražniki; a Bog jih bo privedel k tebi nazaj; nosili jih bodo v slavi kakor
kraljevski prestol. Bog je namreč ukazal, naj se znižajo vse visoke gore in
večni hribi in naj se napolnijo globeli, da postane dežela ravna, da bo Izrael
varno hodil v Božjem veličastvu. Gozdovi in vse vrste dišečih dreves bodo po
Božjem povelju dajali Izraelu senco. Kajti Bog sam bo vodil Izraela, z
veseljem, v svetlobi svojega veličastva, z usmiljenjem in pravičnostjo, ki
prihajata od njega.

2. ADV. NED.

09. 12. 2018 – 16. 12. 2018; št. 47/18
DRUGA ADVENTNA NEDELJA
Kaj je molitev, ki je Jezusu samoumevna in naravna?
Molitev je temeljno dejanje, s katerim priznavam svoje počelo kot svoj
cilj; je najvišje »razumsko« dejanje, s katerim raziskujem svoje meje in
tako spoznavam sebe in Drugega, iz katerega izhajam, ter sprejemam
sebe kot dar Drugega in Drugega kot ljubezen do mene.
Če molim, sem jaz sam, končen in odprt
Neskončnemu. Nobena žival nikoli ne poklekne k
molitvi, sprašujoč se o lastnem izvoru in lastnem cilju,
zastavljajoč si vprašanje »čemu« to kratko življenje.
To je človeško dejanje, samo človeško. Torej je lahko
tudi nečloveško, nerodno ali zlagano in zato po
pravici zavrnjeno, čeprav z bolečino in nostalgijo.
Moliti pomeni stati pred Bogom, čigar podoba in
podobnost sem. Pred njim sem to, kar sem; daleč od
njega nisem to, kar sem – sem daleč od sebe. Molitev ni nekaj »danega
na izbiro« za pobožne duše: je rešitev človeka kot človeka, ki prejme
lastno istovetnost. Ne pomeni zapreti se vase in gledati lastni popek ali
lastne notranje strahove: je tisto odprtje Drugemu, ki mi omogoča biti
jaz sam.
Moliti ni govoriti o Bogu, ampak govoriti z njim; ni prebirati menu
izbranih jedi, ampak jesti. Brez molitve je vera prazna ideologija,
delovanje, ki človeka raztresa, in uničevanje stvarnosti.
Moliti pomeni biti v dialogu: odgovarjam s »ti« njemu, ki izgovarja moje
ime; grem iz svoje lupine, da bi se uresničil v daru Drugega; pozabim
nase, da bi se spomnil, imel v srcu njega. Moliti pomeni veseliti se Boga,
ki ga ljubim. On postane moje življenje: živim, vedno bolj polno, iz njega,
ki je prisotnost, dialog, ljubezen, dar, odpuščanje.
Moliti je potrebno z vztrajnostjo (7,7-11 vzp.), z vero (21,22 vzp.), v
Jezusovem imenu (18,19 sl.; Jn 14,13; 1 ,16; 16,24.26), s sinovsko
domačnostjo (v. 8).

OZNANILA 09. 12. 2018 – 16. 12. 2018
Uradne ure: četrtek 9h – 11h in 17h – 18h.
Verouk bo v tem tednu reden. Za veroučence bo sveta spoved.
Petkovo otroško mašo oblikujejo birmanci, prva skupina.
Na birmanskem srečanju v petek bo adventna spoved. Tokrat staršem
ni treba priti na srečanje. Starši 4. skupine bodo sodelovali v petek, 21. 12.
Skrb za cerkev: Ulica Ivana Kosovela, sledi Kidričeva in Pot v Žapuže.
Darovi za cerkev: 810 EUR, 8 darovalcev. Bog povrni!
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši. Ob Najsvetejšem prižigajmo
svetlobo v sebi za praznik Jezusovega rojstva.
Miklavževanje: Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri miklavževanju,
Bog povrni.
S. Milka je skupaj s sodelavkami pripravila božične voščilnice. Ob
adventnih nedeljah jih lahko nabavite po dopoldanskih mašah v Marijinem
domu. Darovi so namenjeni za misijone, priporočen dar je 1 ali 2 EUR.
Podpremo sestro Uršo, ki je letos šla v misijone.
Kapela pri naših Šolskih sestrah v samostanu: Za prejem odpustka je
kapela odprta ob petkih 0d 9h do 10h in od 15h do 17h. V tem času gremo
samo v kapelo, sestre v tem času ne sprejemajo osebnih obiskov in darov.
Molitev za uspeh župnijskega misijona: Po sklepu ŽPS bomo ob
sobotah imeli tiho molitev pred Najsvetejšim od 16h do 18h za uspeh
misijona v naši župniji. Predlagano je, da vsaka četrtina župnije moli pol
ure. Kdor more, naj se drži predvidene ure za svojo ulico, sicer pa
dobrodošli, kadar morete, pred Najsvetejše.
16.00: Grivče, Vena Pilona, IV prekomorska, Na Brajdi, Bevkova, Milana
Klemenčiča
16.30: Lavričeva, Cebejeva, Grivška pot, Polževa, Trata, Livada,
Slomškova, Cankarjev trg, Levstikova, Idrijska, Vipavska, Goriška
17.00: Slejkoti, Bazoviška, Vojkova, Kosovelova, Kidričeva, Pot v Žapuže
17.30: Žapuže, Kožmani
18.00 Rožni venec in nato sveta maša ob 18.30.
Vsak teden bo urnik zamenjan. Bolj ko se misijonu bližamo, bolj čutimo,
kako potrebno je izmoliti milost poglobitve vere in zorenja v občestvu. Če
sem kakšno ulico izpustil, me opomnite za naprej, hvala.
Skupina ob Katekizmu: Ponedeljek po večerni maši v župnišču.
Nastop Luka Debevca, ki ga v Šturjah že dobro poznamo, bo v sredo, 12.
12. ob 19h v cerkvi. Povabimo še prijatelje in znance. S prostovoljnim
prispevkom bomo pokrili stroške tega nastopa. Hvala pevcem odraslega
župnijskega zbora za podporo pri organizaciji.

Kateheti: Srečanje bo v četrtek ob 19.30 v župnišču.
Božično devetdnevnico bomo začeli v nedeljo, 16. 12. Mladi povabljeni,
da med tednom pojete na koru speve božične devetdnevnice.
Dan odprtih vrat na ŠGV: Škofijska gimnazija Vipava vabi zainteresirane
učence in njihove starše na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 15. 12. 2018, s
pričetkom ob 9. uri. Predstavili bodo življenje na šoli in v dijaškem domu.
Advent pri nas doma: Ob drugi svečki na adventnem vencu se v tem tednu
spomnimo na Jezusovo in našo nebeško mater Marijo. Njej se vsak dan ob
adventnem venčku priporočimo in izročimo z molitvijo:
O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem. In da se ti vdanega
izkažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce,
sebe popolnoma vsega. In ker sem torej Tvoj, o dobra Mati, varuj me in brani
me, kakor svojo last in posest. Amen.

NAPOVEDNIK
+Božično spovedovanje bo v tretjem adventnem tednu od torka naprej.
Spovedovali bodo tudi spovedniki iz sosednjih župnij. Razpored naslednjič.
+Adventni večeri 2018: Klub krščanskih izobražencev in Karitas vipavske
dekanije vabita na adventne večere, ki bodo potekali v avli škofijske
gimnazije v Vipavi.
Prvi večer: četrtek, 13. decembra ob 20. uri – okrogla miza z naslovom:
ALI SLIŠIMO GLAS MLADIH? Sodelujejo: Janez Kobal, Mateja Gomboc,
Ivica Čermelj in Tatjana Rupnik.
Drugi večer: četrtek, 20. decembra ob 20. uri – NA OBISK K »TA
MLADIM« V COPATIH. Predaval bo Aleš Čerin.
Lepo vabljeni!
+Slavilna molitev z našim mladinskim zborom v pripravi na božič bo v
petek, 21. 12. takoj po večerni maši.
Povzetek seje ŽPS, ki je bila v soboto, 01. 12. 2018
+Obisk Marijine slike v božični devetdnevnici: Povabljeni, da se vpišete
zadaj v cerkvi na list. Naj Marijina slika obišče čim več domov. Smo kot
betlehemčani, ki sprejmemo ali zavrnemo. Lahko sprejmete tudi v sosesko
in povabite še sosede. Vpišite se do petka, da bo v nedeljo že razpored.
+Trikraljevska akcija bo 26. 12. Če kdo želi obisk na novo, naj se prijavi
župniku. Darovi, zbrani ob tej akciji, so za misijone.
+Misijonsko zgibanko s programom bom delil ob blagoslovu domov takoj
po Svetih treh kraljih. Obiskoval bom po lanskem seznamu, če še kdo želi
na novo, naj se prijavi.

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

