RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 10. 12. – 17. 12. 2017
DRUGA ADV.
NED.
10. DEC. 2017

Pon., 11.12.
Janez Damaščan

Torek, 12.12.
DM iz Guadalupe

Sreda, 13.12.

08.00
10.00
18.00

+ Darko Vrtovec, Vojkova 3
Za žive in rajne župljane
+ Franc Novak, IV. Prekomorska 53

07.00
10.00
17.00
18.30
07.00
18.30
18.30

+ Fortunat Štrancar, Grivška pot 18
DSO: + Viktor in Matilda Ružič
Žapuže: ++ starši Krapež
+ Ivan in Kazimir Fabčič, Grivška pot 32
++ Škvarč, Lavričeva 41
V čast MB v zahvalo in priprošnjo, Cebejeva 20
30. dan + Sergi Plešnar, Lavričeva 45
++ starši Stibilj, Žapuže 31
+ Niko in Damjan Batič, IX korpusa 19
+ Peter Bajc, Žapuže 42, dar botra
Za duše v vicah, Vipavska cesta 13/B
V zahvalo, Dolga Poljana 3/C

Lucija

Četrtek, 14.12.
Janez od Križa

Petek, 15.12.
Drinske mučenke

Sobota, 16.12.

07.00
18.30
07.00
18.30
18.30

Božična
devetdnevnica

TRETJA
ADV. NED.
17. DEC. 2017

08.00
10.00
18.00

+ Ivanka Stibilj, Ustje
30. dan + Alojzij Česnik, Cebejeva 53
+ Tomaž Štrancar, I. Kosovela 23
Za žive in rajne župljane
+ Jože Hudej, Kidričeva 20

ADVENT PRI NAS DOMA – drugi adventni teden
Priprava na praznik Jezusovega rojstva naj družino poveže v molitvi in pogovoru.
Predlog družinske molitve v adventu:
Na adventnem venčku prižgemo ustrezno število svečk, glede na teden.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen
Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija…
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija…
In beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava Marija…
Prosi za nas sveta Božja porodnica – da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj
in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi
vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
En večer v tem tednu razmislimo in se doma pogovorimo ob besedah iz nedeljskega
berila: Glas kliče: »V puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustinji cesto
našemu Bogu! Vsaka dolina naj se dvigne in vsak hrib in grič naj se poniža. Kar
je vijugasto, naj bo ravno, in grebeni naj bodo ravnina.« (Iz 40, 3-4).
Kaj je naša puščava, nemoč, mlačnost? Morda odnos do dela in učenja, branja
duhovnih vsebin, dobrih del, obiska sorodnikov?
Kaj so naše družinske duhovne doline: Pomanjkanje zvestobe do nedeljske maše, do
družinske molitve, do prejemanja zakramentov? Kaj smo pripravljeni spremeniti?
Kaj so naši grebeni, obilje: Česa se posebej veselimo, kaj nam je všeč in nas dela
zares družino? Na koncu pogovora: Prosimo in se zahvalimo z molitvijo: Oče naš.

2. ADV. NED.

10. 12. 2017 – 17. 12. 2017; št. 45/17
'Radost ljubezni' – DRUŽINA V DOKUMENTIH CERKVE
Drugi vatikanski koncil poudarja dostojanstvo zakona in družine. Zakon opredeljuje kot
občestvo življenja in ljubezni,
ljubezen pa je postavljena v
IZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA (Mr 1,1-8)
središče
družine.
Resnična
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
ljubezen med možem in ženo
kakor je zapisano pri preroku Izaíju: »Glej, pošiljam
obsega medsebojno podaritev
svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil
samega sebe in vključuje po
tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite
Božjem načrtu tudi spolno
Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« Tako je
razsežnost in čustvenost. Zakonci
nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst
so zakoreninjeni v Kristusu:
spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je
Gospod Jezus prihaja krščanskim
prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani.
zakoncem naproti z zakramentom
Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje
zakona in ostaja še naprej vedno
grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel
z njima. Jezus s svojim
usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med.
učlovečenjem sprejme človeško
Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in
ljubezen, jo očisti, dovrši in
jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu
zakoncem s svojim Duhom
odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z
podarja moč, da jo živijo, ko
vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.«
prežema vse njihovo življenje z
vero, upanjem in ljubeznijo. Na ta
način so zakonci posvečeni in z njegovo milostjo zidajo Kristusovo telo-domačo Cerkev.
Papež bl. Pavel VI. je še poglobil nauk o zakonu in družini. Osvetlil je notranjo zvezo med
zakonsko ljubeznijo in posredovanjem življenja. Zato zakonska ljubezen zahteva od
zakoncev, da svojo nalogo odgovornega starševstva prav spoznajo. Odgovorno starševstvo
zahteva, da zakonca priznavata svoje dolžnosti do Boga, do
sebe, do družine in do družbe po pravilni lestvici vrednot.
Papež sv. Janez Pavel II. je posvetil pozornost družini s
katehezami o človeški ljubezni, s Pismom družinam (1984)
in z apostolsko spodbudo O družini (1981). Družina je „pot
Cerkve“. Podal je celovit pogled na poklicanost moža in
žene k ljubezni. Opisal je, kako zakonci v medsebojni
ljubezni sprejemajo dar Kristusovega Duha in živijo svojo
poklicanost k svetosti.
Papež Benedikt XVI. v okrožnici Bog je ljubezen (2006) piše
o ljubezni med možem in ženo, ki postane povsem jasna
šele v luči ljubezni križanega Kristusa. Papež poudarja: »Na
izključni in dokončni ljubezni sloneč zakon postane
ponazoritev odnosa Boga do njegovega ljudstva (AL70).

OZNANILA ZA TEDEN 10. 12. – 17. 12. 2017
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00. Dobrodošli v župnišču tudi
izven uradnih ur, če sem doma.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši, pridite molimo!
Verouk je reden za vse skupine. Priložnost za sveto spoved.
Molitev Angel Gospodov v adventu ne molimo po maši v cerkvi, ampak doma.
Mladinsko in veroučno mašo v petek oblikuje 2. razred, druga skupina.
Dar za župnijo: 50 EUR za ogrevanje, 1 darovalec, in 20 EUR za oznanila.
Čiščenje in krašenje cerkve: Ker bodo v soboto, 16.12., postavljali jaslice, bodo
jasličarji cerkev tudi počistili. V soboto, 23. 12. cerkev čisti Cebejeva 26 do konca.
Devetdnevnico pred Božičem začnemo v soboto, 16. 12. Lepo povabljeni k skrbni
pripravi na praznik, tudi z udeležbo pri devetdnevnici. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!
Skupina ob Katekizmu: Ponedeljek ob 19h v župnišču.
Skupina Srce – za vse, ki so doživeli zakonsko ločitev – srečanje bo v župnišču v
Šturjah v torek ob 20h. Gost večera bo p. Tomaž Mikuš, pogovor bo tekel o
osvobajanju od zamer. Vabljeni tudi novi člani.
Večerna zarja: Srečanje v sredo ob 19h v
župnišču.
V tednu Karitas smo zbrali
Svetopisemska urica za najmlajše bo v petek ob
390 kg hrane za skladišče
17h v Marijinem domu.
Karitas in 1.360 EUR, kar
pa smo razdelili našim
Zakonska skupina ima srečanje v petek ob 20h v
družinam. Čestitam za duha
župnišču.
solidarnosti, Bog vsem
Srečanje za strežnike bo v soboto ob 17h v cerkvi.
povrni z večnimi darovi!
Luč miru iz Betlehema: Skavti nam bodo v
nedeljo, 17. 12. prinesli luč miru iz Betlehema. Po
maši boste lahko svečko z ognjem iz Betlehema odnesli domov.
Božične voščilnice: Nabavite jih lahko na adventne nedelje po maši pred Marijinim
domom, željeni prispevek za misijone je 2 EUR.
Listek za naročilo tiskovin vzemite zadaj in ga vrnite v župnišče do 15. 01. 2018.
Tiskovine, ki jih boste naročili in plačali preko župnišča, boste prejemali po pošti na
vaš naslov. Listek izpolnite čitljivo. Če naročnino poravnate v župnišču, zavrzite
položnico, ki morda pride po pošti od Družine ali Ognjišča.
ADVENTNI VEČERI 2017
Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas vipavske dekanije vabita na
adventne večere, ki bodo potekali v avli škofijske gimnazije v Vipavi:
Tretji večer: četrtek, 14. decembra ob 20. uri: DRUŽINA, PROSTOR ODNOSOV IN
LJUBEZNI. Predavateljica dr. Alenka Rebula.
NAPOVEDNIK

Adventno spovedovanje v Šturjah in v Logu:
Ponedeljek, 18.12.: 08h-11h g. Tomaž; 15h-18h g. Sašo
Torek, 19.12.: 08h-11h g. Franci; 15h-17.30 g. Bogomir
Sreda, 20.12. v Logu: 09h-12h in 15h-18h vsi dekanijski duhovniki
Četrtek, 21. 12.: 08-11h g. Rafko in 15h-18.30 p. Marjan
Petek, 22. 12.: 16h-19h g. Ivan;
Sobota, 23. 12.: 16h-18.20 Zoran
Izven teh urnikov se lahko posebej dogovorite in pridete lahko tudi v pisarno.

Božični prazniki so pred nami. Letos je advent najbolj kratek, saj je na 4. adventno
nedeljo zvečer že sveti večer. Maše bodo s sledečim urnikom:
4. adventna nedelja, 24. 12: dopoldne ob 08h in 10h, večerne adventne maše ne bo.
Sveti večer, 24. 12.: ob 17h »polnočna« maša za otroke, družine. Ob 22h maša v
župnijski cerkvi zlasti za starejše, ki ne morejo priti opolnoči. Ob 24.00 glavna
polnočnica, ki naj bo najbolj obiskana, saj je to le enkrat v letu in se vsi potrudimo, da
počastimo Jezusovo rojstvo. Božič, 25. 12.: Maše kot ob nedeljah: 08h, 10h in 18h.
Trikraljevska akcija: Kot vsako leto, bo tudi letos, v torek 26. 12. od 09h naprej,
potekala trikraljevska akcija. Darovi,
ki jih boste namenili otrokom, ki vas
MOLITEV ZA USPEH MISIJONA
bodo obiskali na domovih, bodo
POST 2019
namenjeni otrokom v misijonih. V
Bog, naš Oče,
naša župnija obhaja misijonsko leto.
naprej iskrena hvala. Otroke in mlade
Prenoviti želimo naš krščanski poklic,
pa prosim za sodelovanje pri izvedbi
naše družine in življenje v župniji.
tega dogodka za misijone.
Blagoslovi delo za duhovno prenovo.
Slika romarica: Marija išče dom za
Po Svetem Duhu odpri srca vseh,
Jezusa. Kot je delala to v Betlehemu,
da Te bodo tisti, ki Te ljubijo, še bolj ljubili
želi zdaj trkati na vrata naših domov.
in da se bodo tisti, ki so se oddaljili,
Šturci
bomo
prijaznejši
od
znova približali Tebi.
Utrdi nas,
Betlehemčanov.
da bomo uresničevali poklic kristjana.
Ob pripravi na misijon vabim, da se
Pomagaj našim družinam,
bolj številno vpišete za Marijino
da se bodo zavedale odgovornosti
podobo, ki bo obiskovala družine od
za življenje in vzgajale mlade za življenje po
začetka devetdnevnice naprej. Slika
veri.
lahko potuje po družinah tudi po
Podari nam živo vero, trdno upanje in
božičnem prazniku. Vpišite se zadaj
velikodušno ljubezen.
pri križu do 16. 12., potem se bo
Na priprošnjo Matere Marije nam daj spoznati
naredil razpored, da bodo slike šle po
kdo smo in kaj potrebujemo za življenje po
evangeliju.
čim krajši poti od hiše do hiše.
Sprejmi te naše prošnje
MISIJON
2019:
V
sklopu
po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
misijonskega leta bomo v januarju
začeli z:
Delavnico molitve in življenja za otroke od približno 7. leta do približno 12. leta
starosti bodo delavnice molitve v župnišču ob torkih ob 17h. Začnemo v torek, 9.
januarja, traja pa 10 zaporednih torkov, upoštevajoč počitnice v februarju. Vsako
srečanje traja 75 minut. Voditeljica bo gospa Karmen Trampuž. Uvodno srečanje za
starše otrok bo v soboto, 6. januarja po večerni maši.
Delavnica molitve in življenja za starše: Začeli bomo v sredo, 17. januarja ob 19h
v župnišču, traja pa 15 zaporednih sred. Voditeljica gospa Magda Sever. Staršem se
lahko pridružijo tudi drugi odrasli.
Lepo povabim, da izkoristimo to lepo priložnost in se damo v šolo molitve. Razume
se, da to zahteva malček organizacije in žrtve. Za kaj vse se trudimo! In ker Bog ni na
zadnjem mestu v našem življenju, je vredno nekaj ur posvetiti tudi izboljšanju
molitvenega življenja. Več o tem programu skozi naslednje številke oznanil.

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

