RAZPORED SVETIH MAŠ 13. 01. 2018 – 20. 01. 2019
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+ Roman Velikonja, Vojkova 7
Za žive in rajne župljane
V čast SD
V čast MB za zdravje, M. Klemenčiča 6
DSO: ++ Podgornik in + Vladimira
++ starši Ferjančič, I. Kosovela 16
+ Marija Pipan, Cebejeva 25
++ Likar in živi, Žapuže 32
V dober namen
V dober namen
++ Kugonič, Grivška pot 10
+ Justina Uršič, Na Brajdi 12
++ starši, Lavričeva 15/A
Za dar življenja
++ starši, Kožmani 12
+ Alenka Birsa, Slomškova 15, dar sosedje
++ Makovec, Vipavska 16
Za žive in rajne župljane
+ Vladimir Bratina, Cebejeva 20

Oddane maše: ++ starši Valič, Vipavska 7/A; + Boris Zavadlal, Žapuže 43/B;
V čast SD; Idrijska 19

OČE PRIČUJE O SINU
(Lk 3,15-16.21-22)
Tisti čas je ljudstvo živelo v pričakovanju in
so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni
morda on Mesija. Janez pa je vsem
odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride
pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal jermen njegovih sandal;
on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi
Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo.
Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi
kakor golob in zaslišal se je glas iz neba:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam
veselje.«

JEZUSOV KRST

13. 01. 2018 – 20. 01. 2019; št. 2/19
PRIPRAVA NA MISIJON V LUČI NEDELJE JEZUSOVEGA KRSTA
Župnijski misijon je redka priložnost, na 10 – 15 let, ko se vsa župnija odpravi
na duhovno obnovo. Pomeni obnova verskega čuta, ki nam je bil položen v
otroštvo, a se je morda z leti nekoliko razrahljal.
Starejši se spomnimo, da je v kakšni cerkvi ali na zunanjem pročelju visel na
steni križ, na njem pa so bile zapisane letnice, ko se je v župniji dogajal misijon.
Dogodek, vreden obeležja! Na križu je bil napis: REŠI SVOJO DUŠO.
V luči nedelje Jezusovega krsta poglejmo tri krstna znamenja v pripravi na naš
župnijski ali mestni misijon:
Prvo znamenje krsta: prehod čez cerkveni prag. Začetek krstnega slavja je
praviloma zunaj (iz praktičnih razlogov znotraj cerkve ob vhodnih vratih). Starši
in botri dobijo vprašanje, če so pripravljeni pomagati novokrščencu, da bo živel
po nauku Jezusa Kristusa. Prehod čez prag cerkve pomeni prehod iz življenja
brez Boga k življenju z Bogom in s krščansko skupnostjo. Ali: iz zgolj
zemeljskega in minljivega življenja prehod k upanju in veri v večno življenje, ki
ga daje Jezus. Vprašanje pred misijonom: Ali prihajam v cerkev zato, da bi
okušal Božje in večno, in odhajam iz cerkve, da bi temu svetu prinašal sporočilo
o Bogu in njegovi ponudbi? Odkrivam v svoji cerkvi darove iz nebes v Božji
besedi in Kruhu večnega življenja?
Drugo znamenje krsta: krstna sveča, in besede: Ohranite luč vere! Luč vere se
ohranja z osebnim odnosom do Boga (molitev, zakramenti, Božja beseda) in s
prenosom vere na mladi rod. Papež Frančišek pravi: Največja naloga
krščanskih staršev je, da otrokom posredujejo zaklad vere. Vprašanje pred
misijonom: Ohranjam vero v sebi in jo verodostojno posredujem v svoji
družini?
Tretje znamenje krsta: belo oblačilo, znamenje duhovnega stanja brez greha.
Zavedamo se duhovne krhkosti in ranjenosti, ki nas nagiba k grehu. A Bog nam
daje svojo milost, da bi živeli čim bolj čisto življenje. Vprašanje pred misijonom:
Ali naredim vse, kar je v moji moči, da bi jaz in moji bližnji ne živeli v nasprotju
z naukom Cerkve in učenjem Svetega pisma?
In sklenem: Misijon ni REŠI SVOJO DUŠO, ampak naša skupna pot, da bi v
skupnosti duhovno rasli, skupaj ohranjali in posredovali vero ter živeli po
izročilu in nauku Cerkve glede verskih in moralnih načel.

OZNANILA 13. 01. 2019 – 20. 01 2019
Uradne ure: Ker bom v januarju blagoslavljal družine, bodo uradne ure v
četrtek od 08.00 do 09.30 in od 17.00 do 18.00.
Verouk bo v tem tednu reden za vse skupine. Pri birmanskem srečanju
sodeluje 6. skupina staršev.
Petkova otroška maša: Sodelovanje pripravijo deklice iz 3. razreda.
Skrb za cerkev: Zgornje Žapuže, sledi Bizjaki
Darovi za župnijo: 1120 EUR, 11 darovalcev.
Dar za Oznanila: 60 EUR, 3 darovalci. Bog povrni!
Adventna akcija Otroci za otroke: 291,09 EUR.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, molimo.
Molitev za uspeh župnijskega misijona: Molitev
pred Najsvetejšim je vsako soboto popoldne. ČLOVEK NE
ŽIVI SAMO
Povabljeni pred Najsvetejše v cerkvi:
OD KRUHA
16.00: Žapuže, Kožmani, Ob Hublju
(Lk 4,4)
16.30: Grivče, V. 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
Blagoslov domov: V tem tednu bom začel z blagoslovom družin in domov.
Kdor ima, naj pripravi križ, svečko in blagoslovljeno vodo. Ob teh obiskih
ne jem in ne pijem, prosim za razumevanje. Dragocenejše od tega mi bo
srečanje z vami!
Slejkoti, Vojkova, Kidričeva : ponedeljek 09.00 – 12.00 in 15.00 – 18.00.
Kosovelova: torek 15h – 18h.
Bevkova: sreda in 15h – 18h.
MIR TEJ HIŠI IN VSEM,
Ob Hublju: četrtek 09.30 – 12h
KI V NJEJ PREBIVAJO!
Grivška pot: petek 09.00 – 12.00
M. Klemenčiča: sobota 09.30 – 12h
Bazoviška: sobota 14.30 – 17.00
Skupina ob Katekizmu: Ponedeljek po maši v župnišču.
Skupina Srce: Srečanje je bilo preloženo na torek, 15. 01. ob 19.30.

Moška skupina: Kot je bilo dogovorjeno na zadnjem srečanju, ponovno
vabljeni fantje in možje na srečanje moške skupine v soboto, 19. 1. ob 19h.
Pogovor na temo: Bog računa tudi name. Zgled: Trije modri iz vzhoda.

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 2019:
»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel!« (5Mz 16,20)
Kristjani po vsem svetu se vsako leto zbirajo k molitvi za rast edinosti med
njimi. Živimo v svetu, v katerem korupcija, pohlep in krivice povzročajo
neenakost in delitve. Svet je razdeljen, naša molitev pa je skupna in zato
močna. Posamezni kristjani in krščanske skupnosti pa smo kdaj pa kdaj
tudi udeleženi pri krivicah, čeprav smo poklicani, da enodušno pričujemo
za pravičnost in postanemo orodje Kristusove milosti, ki ozdravlja
razdeljeni svet.
Teden molitve za edinost kristjanov 2019 so pripravili kristjani iz
Indonezije. Indonezija je znana kot država z največjim deležem
muslimanskega prebivalstva na svetu. Od 265 milijonov prebivalcev je
86% muslimanov, 10% pa je kristjanov. Prebivalstvo je razdeljeno na
1340 narodnostnih skupin in preko 740 jezikov. Ob vsej pisanosti
narodnosti, jezikov in ver so skozi dolga stoletja živeli v izjemnem sožitju
in po načelih solidarnosti. Ta harmonija pa danes žal postaja vse bolj
krhka, razrašča se korupcija in medsebojna tekmovalnost.
Zato razumemo njihovo pobudo za letošnji teden edinosti, izraženo v
geslu: prizadevaj si za pravičnost. Vsi jo potrebujemo.

NAPOVEDNIK
Tečaj za krščanski zakon: Tečaj bo v župnišču v Šturjah, od nedelje 20.
jan. do nedelje 24. feb., ob 16h. Pred tečajem se prijavite pri domačem
župniku. Tečaj torej poteka šest zaporednih nedelj po 90 minut.
Srečanje za starše birmancev bo v petek, 25. 01. ob 19h v Marijinem
domu.
Srečanje ob nedelji Svetega pisma: Biblično gibanje tudi letos pripravlja
srečanje ob Svetem pismu, ki bo na svetopisemsko nedeljo, 27. januarja
ob 15. uri v dvorani škofijske gimnazije. Poleg članov bibličnih skupin
vabljeni tudi bralci Božje besede pri bogoslužju in seveda vsi, ki ljubite
Božjo besedo, zapisano v Svetem pismu. Predaval bo škof Jurij Bizjak.
Krstna nedelja v Šturjah bo 17. 02. 2019, otroke prijavite za sveti krst.

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

