RAZPORED SVETIH MAŠ 10. 02. 2019 – 17. 02. 2019
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+ Franc Praček, Cebejeva 10
Za žive in rajne župljane
Pogreb + Jože Fegic, Vipavska c. 13/A
+ Danilo Marc, Levstikova 3
+ brat in ++ sestre, Grivška pot 26
DSO: + Zdravko Volk, dar Davorinka
++ Kovšca, Žapuže
+ Frančiška Šircelj, Goriška 13
Pogreb + Angel Černigoj, Vipavska c. 15
+ Franc Brecelj, Žapuže 46
30. dan + Ferdinanda in obl. + Milan Kobal
8. dan + Rozalija Kunčič
V zahvalo in priprošnjo, Vipavska cesta
++ Uršič, Vipavska 15/c
+ Beti in Egon Stibilj, Idrijska 6
+ Marija Pipan, Cebejeva 25
Za duhovne poklice, Vipavska cesta
+ Tina Rebec, Žapuže 111
Fužine: + Jožko in Marta Česnik, IV. Prekom. 71
+ Roman Šen, Grivška 15
+ Anica Velikonja, Vojkova 7
Za žive in rajne župljane (krstna maša)
+ Srečko Zajec, Polževa 13/č

APOSTOLI PUSTIJO VSE IN GREDO ZA JEZUSOM
Tisti čas je množica pritiskala za Jezusom, da bi poslušala Božjo besedo; on je
pa stal ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čolna, ki sta bila pri bregu; ribiči
so bili stopili iz njih in so izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil
Simonov, in ga prosil, naj odrine malo od kraja; in sédel je in iz čolna množice
učil.
Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže
na lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo
nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko
množino rib, da so se njih mreže trgale. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu,
naj jim pridejo pomagat. Ti so prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala.
Ko pa je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene,
Gospod, ker sem grešen človek!« Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so
bili z njim, zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli; prav tako pa tudi Zebedejeva
sinova Jakoba in Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus je pa Simonu rekel:
»Ne boj se; odslej boš ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli
za njim. (Lk 5,1-11)

5. NAV. NED.

10. 02. 2019 – 17. 02. 2019; št. 6/19
JE MOJ ČOLN JEZUSU NA RAZPOLAGO?
Ko je množica pritiskala za Jezusom, je bil Simon pripravljen Jezusu
odstopiti svoj čoln. Stopil je vanj in iz čolna učil množico. Tako
slišimo v današnjem evangeliju.
Danes si tega »pritiskanja« lahko samo želimo. A
vendar tudi danes Jezus potrebuje naše čolne, iz
katerih bo mogel delovati.
En tak čoln imajo otroci, vedno povabljeni k zvestemu
služenju v župniji kot strežniki, pevci, sodelavci pri
raznih dobrodelnih dejavnostih.
Drug tak čoln imajo mladi. Priložnost za animatorje in
sodelavce pri mladinskem zboru in mladinski skupini.
Spet drugi imajo čoln, iz katerega Jezus želi
posredovati božjo besedo pri mašah, sooblikovati bogoslužje kot
pevci, skrbeti za lepoto in čistočo v cerkvi.
Jezus si želi izposoditi naš čoln, da bi iz njega blažil stiske
osamljenih, bolnih, trpečih in kakorkoli poskrbel za uboge med nami.
Jezus potrebuje čoln, v katerem bo molil k svojemu Očetu, in se veseli
vsakega, ki se mu pri tem pridružuje.
Jezus prosi za čoln, iz katerega bodo starši vedno poskrbeli, da se bo
vera prenašala na mladi rod.
In se slišijo izgovori: Zdaj nimam časa. Nočem biti zraven le na pol.
Tako zelo sem zaposlen.
Misijon me vabi k premisleku: Ali sem v tej župniji le tisti, ki jemljem
duhovne dobrine, ali sem za to skupnost pripravljen tudi kaj žrtvovati.
Kolikor žrtvujemo, toliko cenimo!

OZNANILA 10. 02. 2019 – 17. 02. 2019
Uradne ure: V četrtek 09h do 11h in 17h – 18h.
Verouk bo v tem tednu reden za vse skupine.
Petkova otroška maša: Sodelovanje pripravijo fantje iz 2. razreda.
Starši birmancev: Tisti, ki se še niste vpisali za uro in dan spraševanja, to
naredite čim prej.
Skrb za cerkev: Kožmani, sledi Levstikova, Cankarjev trg in Slomškova.
Darovi za cerkev: 270 EUR, 4 darovalci.
Dar za Oznanila: 100 EUR, 5 darovalcev.
Za ogrevanje cerkve: 50 EUR, 1 darovalec,
Bog povrni!
Večerna zarja: Ker je zaradi slabega vremena
prejšnjič odpadel obisk g. Marka Kosa, bomo šli v
sredo ob 09h izpred župnišča. Lepo povabljeni.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, molimo.
Župnijski pastoralni svet: Seja bo v sredo ob 19h v župnišču. Pred nami
so pomembni dogodki, zato prosim za udeležbo na seji.
Moška skupina: Srečanje bo v soboto ob 19h v župnišču. Lepo povabljeni
fantje in možje. Pogovor ob zgledu starozaveznega Davida: od pozabljenega
sina do izvoljenega kralja, med padci in milostjo.
Molitev za blagoslov župnijskega misijona:
Molitev pred Najsvetejšim je vsako soboto
popoldne. Povabljeni pred Najsvetejše v cerkvi:
16.00: Žapuže, Kožmani, Ob Hublju
16.30: Grivče, Vena Pilona, IV. prekomorska, Na
Brajdi, Bevkova, M. Klemenčiča
17.00: Lavričeva, Cebejeva, Grivška pot, Polževa, Trata, Livada, Slomškova,
Cankarjev trg, Levstikova, Idrijska, Vipavska, Goriška, Štrancarjeva, IX.
korpus
17.30: Slejkoti, Bazoviška, Vojkova, Kosovelova, Kidričeva, Pot v Žapuže
18.00: Rožni venec in nato maša.
Hvala vsem, ki prihajate k tihi molitvi za blagoslov našemu misijonu.
Zgibanka z razporedom misijona: Povabim vas, da jo vzamete v cerkvi in
ponudite še komu v vaši soseski. V programu je kar nekaj stvari, ki so lahko
zanimive za verne, kakor tudi za oddaljene ali neverne. Vsi se potrudimo, da
oznanimo misijonsko dogajanje.

ČLOVEK NE ŽIVI
SAMO OD KRUHA!
(Lk 4, 4)

Birmanci se predstavijo: Našim birmancem, ki se danes predstavljajo pri
sveti maši, želimo blagoslovljeno pripravo na zakrament svete birme. Mi vsi
jih podprimo z molitvijo, da bi jih Sveti Duh vodil in razsvetljeval skozi vse
njihovo življenje. Po maši je srečanje za botre v Marijinem domu.
Krstna nedelja bo naslednjo nedeljo, slovesnost krsta bo pri maši ob 10h.
Starši bodo v soboto ob 10h imeli kratko pripravo v cerkvi.
Ob slovenskem kulturnem prazniku, v sredo 13. februarja 2019 ob 20. uri vabi
Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina v galerijo Lična hiša v Ajdovščini na
pogovorni večer z umetnico slikarko Alino Asberga Nabergoj. Glasbeno bosta
večer obogatila Polona Kunaver Ličen, klavir in Oskar Ličen, violina.

Večer s škofom Marjanom Turnškom: V pripravi na župnijski misijon bo v
petek, 15. 02. ob 18.30, vodil sveto mašo g. škof Marjan Turenšek, po maši
pa nas bo nagovoril še v Marijinem domu. Ob papeževi spodbudi Veselite
in radujte se bo z nami razmišljal o osebni svetosti. Vredno je prisluhniti
škofu Turnšku, zato si rezervirajmo čas.

NAPOVEDNIK
Srečanje za vse mlade: V pripravi na misijon bosta v petek, 22. 2., za mlade
oblikovala srečanje misijonarja salezijanca Klemen Balažic in Janez
Suhoveršnik. Mladi, rezervirajte si čas za to srečanje, ki se bo začelo z
večerno mašo. Povabite tudi prijatelje iz veroučnih let.

TRIDNEVNO ROMANJE: SEVERNA ITALIJA IN SVETNIŠKE OSEBNOSTI:
1. dan: 29.04.2019, Ajdovščina – Schio – Vicenza – Lago di Garda
SCHIO, kjer obiščemo cerkev sv. Jožefine Bakhite, prve afriške svetnice. Od tu
nas bo pot vodila do mesta VICENZA. Sledi MONTE BERICO.
2. dan: 30.04.2019, Lago di Grada – Concesio - Bergamo - Sotto il Monte
Concesio pri Bresci, rojstni kraj papeža Pavla VI. Njegova rojstna hiša je spremenjena
v manjši muzej. Po ogledu vožnja proti BERGAMU. Pot nas bo nato vodila do kraja
Sotto il Monte, kjer se je 25. novebra1881 rodil papež sv. Janez XXIII.
3.dan: 01.05.2019, Torino – Ajdovščina
TORINO: Tu sta živela in delovala dva velika moža; sveti Janez Bosco (don Bosco),
ustanovitelj salezijancev in Jožef Cotollegno, ki je dal zgraditi Malo hišo božje
previdnosti, ogled torinskega prta, sledi ogled mesta z lepim starim delom. Ogled
stolnice iz leta 1498, salezijanske cerkve Marije Pomočnice, kjer obiščemo grob sv.
Janeza Bosca, vzpon na grič Superga. Sledi vožnja domov.

Prijave do konca februarja brez akontacije. Če bo dovolj zanimanja, v
marcu prva akontacija (100 EUR), v aprilu druga akontacija (105 EUR).
Natančen program lahko vzamete zadaj v cerkvi ali v župnišču.

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

