RAZPORED SVETIH MAŠ 12. 08. 2018 – 19. 08. 2018
19. NAV.
NED.
12. AVG. 2018

Poned., 13. 8.

Torek,14. 8.
Maksimilijan
Kolbe

Sreda, 15. 8.
MARIJINO
VNEBOVZETJE

Četrtek, 16. 8.
Rok
Petek, 17. 8.
Hijacint
Sobota, 18. 8.
Helena

20. NAV.
NED.
19. AVG. 2018

08.00
10.00
19.00
07.00
10.00
18.30
19.30
07.00
19.30

+ Marija, Grivče
Za žive in rajne župljane
+ Jože in Marija, Grivška pot
+ Marija, sosedje
DSO: + Silverija, Žapuže
Žapuže: + duh. Bogomil, dar nečakinja
V čast SD
+ Marija, Cebejeva
+ Aleksandra in Ivan, IV. Prekom.

08.00
19.30

Za žive in rajne župljane
+ Stanislav, Polževa

19.30

+ Viktor in Marjan , IV. Prekom.
Ankaran: + Marija, Cebejeva
+ Bogomil, Žapuže
Ankaran: V čast SD, Cebejeva
V dober namen, Bazoviška
+ Bernard, Lavričeva
+ Elvira in Marko, Grivška
Za žive in rajne župljane
++ starši, Polževa

19.30
07.00
19.30
08.00
10.00
19.00

Marijino vnebovzetje je največji Marijin praznik, ki ga obhajamo v sredo, 15.
avgusta. Praznik je zapovedan.
V župniji bosta dve sveti maši: ob 08.00 in ob 19.30.
Glavno praznovanje bo v Logu, kjer bodo kot običajno tri svete maše: ob 6.30,
8.00 in 10.00.
Spovedovanje v Logu: v torek, 14. avgusta od 17. do 20. ure (ob 20. uri sveta
maša, po maši procesija z Marijinim kipom in lučkami). Na praznik bo
priložnost za sveto spoved sicer ves dopoldan, vendar bo na voljo malo
duhovnikov, ker imamo svete maše v domačih župnijah. Zato duhovniki
prosimo, da če le morete, pridite k spovedi v torek.
Krstna nedelja bo v Šturjah v nedeljo, 30. 9. ob 10h. Otroke čim prej prijavite
za krst.
Tečaj za krst se začne 4. 9. v Marijinem domu ob 20h in traja tri zaporedne
torke po eno uro. Pred tem se oglasite v župnišču za prijavnico.

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

19. NAV. NED.

12. 08. 2018 – 19. 08. 2018; št. 31/18
Uradne ure: Ponedeljek 16.00 – 18.00.
Darovi za obnovo prezbiterija:
1340,00 EUR, osem darovalcev.
Bog povrni!
Čiščenje in krašenje cerkve:
Štrancarjeva ulica in IV. Prekom.,
sledi Ob Hublju.
Češčenje Najsvetejšega v četrtek
v tišini.
Jesensko romanje bo v nedeljo,
2. septembra. Šli bomo na večne
zaobljube s. Eme Alič v Javorje nad
Škofjo Loko. Pojdimo v čim večjem
številu. Za prevoz z avtobusom se
prijavite v župnišču, plačilo na
avtobusu, cena prevoza 10 EUR ali
kaj manj. V petek sem šel pogledat
cerkev v Javorje. Tamkajšnji župnik
pravi, da bodo po maši vse pogostili,
zato kosila na tem romanju ne bom
posebej naročal.
Molitveno romanje v Medjugorje
z duhovno obnovo na poti bo od 4.
– 6. oktobra. Cena pri polnem
avtobusu znaša 110 EUR (dve
nočitvi, večerja, zajtrk, kosilo,
večerja, zajtrk). Vpisujemo v
župnišču do zasedbe enega avtobusa.

Živeti moramo le v moči
Jezusovega kruha
(Jn 6,41-51)
Tisti čas so Judje godrnjali nad
Jezusom, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki
je prišel iz nebes,« in so govorili: »Ali ni
to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta
in mater poznamo. Kako more zdaj
govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus
je odgovóril in jim dejal: »Ne godrnjajte
med seboj! Nihče ne more priti k meni,
če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal,
in jaz ga bom obúdil poslednji dan. Pri
prerokih je zapisano: ›Vsi se bodo dali
poučiti Bogu.‹ Vsak, kdor posluša
Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.
Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta:
samo tisti, ki je od Boga, je videl Očeta.
Resnično, resnično, povem vam: Kdor
veruje, ima večno življenje. Jaz sem
kruh življenja. Vaši očetje so jedli v
puščavi mano in so pomrli. To je kruh,
ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega
jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem
prišel iz nebes. Če kdo jé od tega
kruha, bo žível vekomaj. Kruh pa, ki ga
bom dal jaz, je moje meso za življenje
sveta.«

Počitnice v Ankaranu za otroke bodo od 15. 8. popoldne do 18. 8. popoldne.
Z avtomobili pojdemo izpred župnišča ob 17h. Starši, ki lahko prispevate sadje,
zelenjavo, krompir ali kaj podobnega, boste povedali na sestanku, da bomo
vedeli glede nabave hrane. Starše vpisanih otrok prosim za kratko srečanje v
ponedeljek, 13. 8. ob 20h v župnišču.

