Maše v tednu od 11.12. – 18.12.2016
3. ADV. NED.
11. dec. 2016

Poned., 12. 12.
DM iz Guadalupe

Torek, 13. 12.
Lucija, dev., muč.

Sreda, 14.12.
Janez od Križa

Četrtek, 15.12.
Petek, 16.12.
Božična
devetdnevnica

08.00
10.00
14.00
18.00
07.00
10.00
18.30
07.00
18.30

07.00
17.30
18.30

++ Kravos in Bolčina, Slomškova 1/B
Za žive in rajne župljane
Večernice in litanije
++ starši Stibilj, Žapuže 31
V čast Materi Božji za zdravje, Cebejeva 6
Maša v domu starejših
V zahvalo in priprošnjo, Bazoviška 3
Za spravo in mir v slovenskem narodu
8. dan + Viktor Černigoj, IV. Prekomorske 52
Za žive in ++ Vrtovec, Vojkova 3
8. dan + Ana Faletič, M. Klemenčiča 3
++ Batič, IV. Prekomorske 2
Spovedovanje – pater iz Križa
+ Fanči Krašna, Idrijska 19

07.00
18.30

Na čast SD za bolne, žalostne in osamljene v naši župniji
+ Tomaž Štrancar, Ivana Kosovela 23

18.30

07.00
V zahvalo Materi Božji
18.30
+ Miro Gorup, sosedje
08.00
+ Erika Krapež, IV. Prekomorske 2
4. ADV. NED.
10.00
Za žive in rajne župljane
18. dec. 2016
14.00
Večernice in litanije pred Najsvetejšim
18.00
++ starši Magovec, Lavričeva 17
Adventna spoved: vse četrtke v adventu eno uro pred večerno mašo.
Oddane maše: za duše v vicah (35x); + Zoran Smrdel, Vojkova 14 (2x); Po namenu
družine Pelhan, Vojkova 12; ++ starši Valič, Vipavska 7; ++ Valič, Vipavska 7/a; V
čast sv. Antonu, V. Pilona.
Sobota, 17. 12.
kvatre

Pripravljamo romanje skupaj z župnijo Ajdovščina in Aritoursom: ROMUNIJA
1. dan: četrtek, 27. april : Ajdovščina/Šturje – Mariapocs – Baia Mare
2. dan: petek, 28. april:
Baia Mare – Barsana – Voronet – Roman
3. dan: sobota, 29. april : Roman – Bukarešta
4. dan: nedelja, 30. april: Bukarešta – samostan Sinaia – grad Peles – Brasov
5. dan: ponedeljek, 1. maj: Brasov – Bran – Sighisoara – Cluj Napoca
6. dan: torek, 2. maj: Cluj Napoca – Ajdovščina/Šturje
CENA: 439 EUR (45 oseb) GRATIS odstopnina na zgodnjo prijavo do 15. januarja 2017!
Odstopnina: 20 EUR (v primeru dokumentirane višje sile).
Način plačila: 100 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti.
Več na spletni strani naše župnije ali zadaj v cerkvi, kjer dobite celoten načrt romanja.

Prijavite se čim prej, brez akontacije, zaradi lažje organizacije in rezervacij hotelov in
agencije. Akontacijo vplačate okrog 15. januarja, če bo dovolj prijavljenih. Sledite
oznanilom.

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26; župnik Zoran Z.: 041 673 292,
e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;
g. Ivan: 041 885 796

OZNANILA
ŽUPNIJA ŠTURJE
3. ADVENTNA NEDELJA
11.12. 2016 – 18.12. 2016; št. 9-16/17
11. december: 3. adventna nedelja

Iz svetega evangelija po Mateju

Evangelij: Mt 11, 2-11

(Mt 11,2-11)

ALI JE VREDNO ČAKATI?
Nič čudnega, da je Janez Krstnik v ječi
podvomil, ali je Jezus resnično Odrešenik.
Negotov glede svoje usode se je spraševal,
ali ni bilo vse njegovo delo in vsa osebna
žrtev zaman.
Morda smo sklenili, da bomo v tem
adventnem času poglobili vero, pa se že na
polovici sprašujemo, ali se je vredno truditi.
Kje je tista nova rast v našem duhovnem
življenju, kje se kaj pozna v našim odnosih z
bližnjimi? Mi smo vedno enaki in oni se nič
ne poboljšajo. Ali ni vse brez veze?
Ali pa nismo morda le mi preveč
neučakani? Včasih zlahka spregledamo
številne drobne stvari, ki jih Bog dela v
našem življenju, medtem ko mi pričakujemo, da se nam bo zgodila »velika stvar«.
Morali pa bi videti neštete drobne milosti, jih
znati sestaviti, da bo iz njih nastalo nekaj
novega, resnično veli-kega. Morda bomo
postali boljši ljudje.
Bodimo torej bolj potrpežljivi, bolj
pazljivi in pozorni na neštete drobne stvari,
ki se nam dogajajo vsak dan znova in niso
naše, ampak Božje delo; so Božji blagoslov,
iz katerega se rojevajo naše spremembe na
bolje. Zaupajmo: Gospod deluje, ni nujno,
da so njegova dela osupljivo velika. Bog
deluje narahlo in prihaja brez hrupa.

Janez Krstnik sprašuje o Kristusu
2 Ko

pa je Janez v ječi slišal o Kristusovih
delih, je poslal svoje učence, 3 da bi mu rekli:
»Ali si ti, kateri mora priti, ali naj drugega
čakamo?« 4 In Jezus jim je odgovoril:
»Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in
vidite: 5 slepi spregledujejo in hromi hodijo,
gobavi se očiščujejo in gluhi dobivajo sluh,
mrtvi se obujajo in ubogim se blagovest
oznanja; 6 in blagor mu, kdor se nad menoj
ne spotakne.« 7 Ko pa so ti odhajali, je začel
Jezus ljudstvu govoriti o Janezu: 8 »Kaj ste
šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje?
Ali kaj ste šli gledat? Človeka, oblečenega v
mehka oblačila? Glejte, kateri nosijo mehka
oblačila, so v kraljevih hišah. 9 Ali kaj ste šli
gledat? Preroka? Dà, povem vam, več ko
preroka. 10 Zakaj ta je tisti, ki je o njem
pisano: ‚Glej, pred tvojim obličjem pošiljam
svojega glasnika, ki ti bo pripravljal pot pred
teboj.‘ 11 Resnično, povem vam: Med rojenimi
od žená ni vstal nobeden večji ko Janez
Krstnik; in vendar je najmanjši v nebeškem
kraljestvu večji od njega.

Oznanila Šturje
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17.00 – 18.00.
Priložnost za pogovor, spoved: V župnišču je priložnost v SREDO od 17.00 –
18.00 ali po dogovoru.
Verouk je reden. Pri birmanskih skupinah sodeluje IV. skupina staršev (Čoha,
Koren, Nagode, Slejko, Stopar, Škvarč, Štrancar, Ukmar, Vidmar).
Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.
Večernice: Vse štiri adventne nedelje vabim k popoldanski pobožnosti ob 14h.
Počastimo Jezusa in Marijo in prejmimo blagoslov z Najsvetejšim.
Čiščenje in krašenje cerkve od 10.12. – 23.12.: Gornje Žapuže.
Veroučna in mladinska sveta maša bo v petek, sodeluje 9. r. Otroke in starše
vabim, da se v adventu bolj potrudimo za otroško sveto mašo ob petkih. Vabljeni vsi
otroci in starši, ne le tisti, ki sodelujejo.
Božične voščilnice lahko vzamete vse štiri adventne nedelje v Marijinem domu, po
maši, vaš dar bo namenjen misijonom.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci povabljeni v torek ob 17.30 v Marijin dom.
Večerna zarja: Srečanje v sredo, 14. 12., po maši v župnišču.
Blagoslov družin in posameznikov: Zaradi spovedovanja tudi po
drugih župnijah, bom z blagoslovi nadaljeval po praznikih. Hvala za
vaše potrpljenje. Prijave še vedno lahko oddate v cerkvi, župnišču,
na e-pošto, po telefonu.

Verski tisk 2017:
Družina – 101,40 € (če plačamo do konca januarja 2017 pa le
98,80 €)
Ognjišče – 30,90 € (naročniki po pošti 31,70€)
Prijatelj – 11,70 €
Misijonska obzorja – 9 €
Mohorjeva zbirka (šest trdo vezanih knjig) – 46EUR; Mohorjev koledar – 17,50 €
Po sklepu ŽPS lahko verski tisk naročite in poravnate v župnišču,
vzemite in izpolnite listek za naročila, izpolnjenega oddate v cerkvi
ali v župnišču. Verski tisk boste prejemali po pošti na vaš domači
naslov.
Tretji adventni teden pri nas doma: Tretja adventna sveča, vedno
več svetlobe. Molitvi Angel Gospodov dodamo morda še desetko
rožnega venca, da bi se v nas stopnjevalo veselje nad Gospodovim prihodom. Je v
nas kakšen dvom? Tudi Janez Krstnik se je srečal s tem, a se je pozanimal in dvom
odpravil. Prosimo drug za drugega, da bi okrepili vero v Božjo bližino, ki se nam bo
razodela po božičnih dogodkih.

Marija romarica: Slika Svetogorske Kraljice bo začela potovati po naših domovih v
petek, ko začnemo z božično devetdnevnico. Povabite tudi sosede in prijatelje.
ADVENTNI VEČERI 2016
Potekajo v avli Škofijske gimnazije v Vipavi. Pred nami je še en večer:
Tretji večer: četrtek, 15. decembra ob 20. uri: VLOGA NADŠKOFA ŠUŠTARJA PRI
OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE. Predavata mag. Jernej Vrtovec in škof dr. Anton
Jamnik.
Večere pripravljata Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas vipavske
dekanije.
Blagoslov otrok pri svetem obhajilu: Navada je, da majhni otroci pridejo pri
obhajilu po blagoslov, ker še ne pristopajo k svetemu obhajilu. Starše prosim, da v
kolikor je mogoče, ti otroci prihajajo v spremstvu staršev, vsekakor pa naj se naučijo,
da na usta postavijo prst, da se ve, da je ta otrok prišel le po blagoslov.
Izboljšava ozvočenja v cerkvi: V preteklem tednu smo izboljšali ozvočenje v
cerkvi: na koru smo dodali dva zvočnika, ker je bilo slabo slišati. Okrog klopi pa smo
dali induktivno zanko, kar pomeni, da je znotraj vseh klopi v cerkvi boljša slišnost za
tiste, ki nosijo slušni aparat. Uporabniki slušnega aparata pa sami veste, kaj morate
na aparatu vključiti, da vam bo zanka koristila. V prihodnje bomo izboljšali še
prenosne mikrofone, da bo bolje slišati in ne bo vmes motečih pokov.
Zunanji blišč in notranja praznina: Tako se glasi naslov predavanja, ki ga bo
imela jutri, v ponedeljek, 12.12. ob 17h, gospa Jerneja Dimec Bratina, spec.
zakonske in družinske terapije. Predavanje in delavnica bo v Hiši Sadeži družbe v
Vipavi. Prazniki prinašajo hrepenenja in pričakovanja, za mnoge pa je to tudi boleči
čas soočenja z neuresničenimi hrepenenji po sreči v odnosih.
Božična devetdnevnica: Lepo povabljeni, da s prepevanjem
KRALJA,
devetdnevnice uglasimo naša srca na božične praznike.
KI
PRIHAJA,
Začnemo v petek z večerno mašo.
PRIDITE,
Luč miru iz Betlehema: V nedeljo, 18. 12., nam bodo skavti
prinesli luč miru iz Betlehema in po maši pomagali pri
MOLIMO!
prižiganju sveč. Vzeli boste lahko eko svečo, ki gori tri dni ali
enodnevni vložek in zanj darovali. Zbrane darove skavti porabijo za stroške akcije,
za dobrodelne namene in lastno delovanje.
N A P O V E D N I K:
+ Svetopisemska skupina: v ponedeljek, 19.12. po večerni maši v župnišču.
+ Krstna nedelja bo v nedeljo, 15. januarja 2017. Starši, prijavite čimprej otroke h
krstu.
+ Trikraljevska akcija bo kot vsako leto dan po Božiču, torej 26. 12. po maši ob
08h.
+ Adventno spovedovanje:
Šturje, torek, 20.12.: 08.00 – 10.00 Tomaž ; 16.00 – 18.00 Rafko
Log, sreda, 21.12.: 09.00 – 12.00 in 15.00 – 19.00
Šturje, četrtek, 22.12.: 09.00 – 11.00 Sašo; 16.30 – 18.30 pater iz Križa
Šturje, petek, 23.12.: 09.00 – 11.00 Bogomir; 16.30 – 18.30 Primož
+ MoPZ Srečko Kosovel pripravlja večer božičnih pesmi v šturski cerkvi in sicer v
ponedeljek, 26. 12. po večerni maši (približno ob 18.45).

