RAZPORED SVETIH MAŠ 10. 03. 2019 – 17. 03. 2019
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++ starši in sestra, Grivče 5
++ starši Jejčič, Lavričeva 17
Za žive in rajne župljane
Za blagoslov našemu misijonu
Obl. + Anton Ličen, Lavričeva 72

DSO: + Marija Pipan, Cebejeva 25
8. dan + Milenka Andlovic, Bevkova 12
++ Rehar, Vojkova ulica
+ Vinko Čuk, Slomškova 17
++ starši, Cebejeva 2
30. dan + Marija Krečič, Žapuže 13
30. dan + Jožefa Kovšca, Idrijska 18/c
++ starši in brat, Idrijska 5/a
++ starši Bratina in Zajec, Polževa 13/č
DSO: + Marija Likan, Žapuže 39
DSO: ++Ušaj in Škrbin
V zahvalo, Idrijska 19
++ starši in sorodniki Majnik, Ob Hublju 2
++ Nusdorfer, Polževa 13/c
30. dan + Marija Likan, Žapuže 39
+ Nejc Gregorič, Lavričeva 43
++ starši Bratina, Bazoviška 15
++ starši Šatej, Kožmani 6
Za blagoslov našemu misijonu
Za žive in rajne župljane
++ Krapež, Žapuže 7
+ Rezka Jež, Lože 45

Maša v soboto bo 15 minut kasneje kot običajno (torej ob 18.45), da
bodo lahko iz Ajdovščine prišli pravočasno na večerno predavanje.
Jezus, ti si premagal skušnjave hudobnega duha. Odgnal si ga z besedami
iz Svetega pisma. Božja beseda ima v sebi moč, da premaguje zlo.
Postni čas je naša puščava in srečevanje z odločitvami, ali bomo služili
Gospodu ali zlu. Naj nas Tvoja beseda krepi, da se bomo prav odločali.
Molitev ob prižgani misijonski svečki naj odžene vse temine iz našega srca,
da se bomo pripravili na svetlobo velikonočnega jutra.

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

1. POSTNA NED.

10. 03. 2019 – 17. 03. 2019; št. 10/19
JEZUS ZAVRNE SKUŠNJAVCA
(Lk 4,1-13)
Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga
je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni
nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel:
»Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je
odgovóril: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.«
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta
in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni
je izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej predme padeš in
me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je:
Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in
mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajti pisano je: Svojim
angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo, in: Na rokah te bodo
nosili, da z nogo ne zadéneš ob kamen.« Jezus mu je odgovóril:
»Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«
Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj časa umaknil
od njega.
Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju,
bodi nam v pomoč zoper zlobnost
in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog,
ponižno zato prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske,
satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo pomočjo v pekel pahni.
Amen.

OZNANILA 10. 03. 2019 – 17. 03. 2019
Uradne ure: Četrtek 09h – 11h in 17h – 18h.
Verouk je reden za vse skupine.
Darovi: Za potrebe župnije: 870 EUR, 6 darovalcev
Za Karitas: 500 EUR, 1 darovalec
Oblikovanje petkove maše: Prošnje in zahvale pri
maši imajo otroci 5. razreda.
Križev pot v petek vodijo starši 5. razreda.
Križev pot v nedeljo, 17. 3., ob 14h: križev pot
skupaj z Ajdovščino in Ustji na Gradišču (Škol).
Lepo povabljeni, da se ob skupnem misijonu udeležimo tudi skupnega
križevega pota.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši. Molimo za uspeh mestnemu
misijonu, pridite, molimo pred križem – znamenjem našega odrešenja.
Skrb za cerkev: Starši 6. razreda, sledijo starši 7. razreda.
Za prvomajsko romanje je avtobus zaseden. Lahko se vpišete na čakalno
vrsto, če kdo odpove. Vsi, ki ste se vpisali na romanje, poravnajte akontacijo
v višini 100 EUR do konca meseca, drugi del plačila v znesku 105 EUR
poravnajte v aprilu pred romanjem. Kdor želi, lahko tudi vse poravna v tem
mesecu.
Uvajanje odraslih v krščanstvo – katehumenat: Za tiste, ki iščejo, za tiste,
ki niso krščeni, za tiste, ki niso birmani: priprava na prejem svetih
zakramentov se začne v župnišču v Batujah v petek, 15. marca ob 20h. Na
prvem srečanju se bodo udeleženci pogovorili o dnevu in uri srečanj.
Zakramente bodo prejeli, če bodo dovolj pripravljeni, ob veliki noči 2020.
Prijavite se pri svojem domačem župniku.
Oratorijski dan: Oratorijski dan za otroke bo v soboto, 23. 3., začetek ob
9h. Sklepna maša ob 16h, povabljeni tudi starši. Prijave oddajte na
oratorij.sturje@gmail.com do petka, 15. 3. 2019.
Misijonarje in goste bomo tudi primerno nagradili za njihovo delo in potnino
ter pogostili v župnišču, zato Župnijski pastoralni svet priporoča, da v postu
podvojimo nedeljsko miloščino, iz katere bomo krili stroške misijona.
Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek ob 19h v župnišču.
Kateheti: Srečanje bo v sredo ob 19h v župnišču.

M I S I J O N – ČLOVEK NE ŽIVI SAMO OD KRUHA (Lk 4, 4)

DRUGI POSTNI TEDEN: GOSPOD, NAUČI NAS MOLITI.
Med nami bosta p. Andrej Mohorčič in p. Danilo Holc iz redovne
skupnosti Minoritov.
Petek, 15. marca:
09.15: spovedovanje v DSO
10.00: sveta maša v DSO, bolniško maziljenje, po maši še nagovor.
Povabljeni tudi člani Večerne zarje, skupno kosilo v DSO
18.00: Rožni venec v cerkvi: vodi Skupina ob Katekizmu
18.30: križev pot in sveta maša z misijonskim govorom za vse
19.30: Marijin dom – Šturje: srečanje molitvenih skupin (večerna
zarja, četrtkovi častilci Najsvetejšega, Serra klub, Jesen, člani ŽRV,
molivci za duhovne poklice…)
Sobota, 16. marca:
09.15: spovedovanje v cerkvi za starejše in bolne
10.00: maša za starejše in bolne, bolniško maziljenje, po maši
druženje v Marijinem domu
18.15: Rožni venec: vodi ŽPS in ŽGS
18.45: Sveta maša z misijonskim govorom za vse
19.30: Marijine dom: Srečanje za može in fante, gost večera bo
Gregor Čušin.
Nedelja, 17. marca: Maša ob 8h in 10h z misijonskim nagovorom za
vse.
14.00: Križev pot skupaj z župnijo Ajdovščina iz Gradišča na Škol
Vprašanja za misijonarje: Vsakemu, ki bo sledil misijonskemu dogajanju
(nagovori, predavanja) in se poglabljal v sporočilo misijona, se bodo gotovo
porodila tudi kakšna vprašanja, na katera bi želel še poseben odgovor
misijonarjev. V ta namen bo skozi ves postni čas ob vhodu v cerkev škatla,
v katero boste lahko oddali svoja vprašanja (seveda anonimno). Na
vprašanja bo ob koncu misijona, v soboto, 6. aprila po sveti maši,
odgovarjal misijonar jezuit.
Misijonski zvon: Oglasil se bo v dneh misijona ob 21. uri. Vabi nas k
molitvi. Ob zvonjenju prižgimo misijonsko svečko in zmolimo molitve Pod
tvoje varstvo in Sveti nadangel Mihael, ki jih imamo na hrbtni strani
misijonske zgibanke. Svečke in zgibanke so še na voljo v cerkvi.

