RAZPORED SVETIH MAŠ 14. 04. 2019 – 21. 04. 2019
6. POSTNA
NEDELJA
-CVETNA14. APR. 2019
Poned., 15. 4.
Torek, 16. 4.
Bernardka
Sreda, 17. 4.
Veliki četrtek,
18. 4.
Veliki petek,
19. 4.
Velika sobota,
20. 4.

VELIKA NOČ
21. APR. 2019

08.00
10.00
19.00

++ Krapež, Bevkova 1
Za žive in rajne župljane
+ Julijan in Marija Pipan, Cebejeva 25

07.00
10.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
10.00
19.00
15.00
19.00
15.00
15.30
16.00
17.00
20.00
08.00
10.00
14.00
19.00

++ starši Čuk, Slomškova 17
DSO: ++ bratje in sestre, dar Drago Krkoč
+ Franc Brecelj, Žapuže 46
V zahvalo za 70 let, Cebejeva 4
V priporočilo k SD, Grivče 16
++ starši Štrancar in Štokelj, Pot v Žapuže 17
Za duhovne poklice in svetost poklicanih, Kož.23
Nova Gorica: Krizmena maša
V zahvalo za dar duhovništva
Križev pot
Obredi velikega petka
Šturje: blagoslov velikonočnih jedil
DSO: blagoslov velikonočnih jedil
Žapuže: blagoslov velikonočnih jedil
Šturje: blagoslov velikonočnih jedil
Vigilija: V čast Krist. vstajenju za župljane
+ Slavka Čoha, Lavričeva 19
Za žive in rajne župljane
Litanije
Za duhovne poklice, na Trati 2

Ne spreglejmo: V nedeljo, 28. 4. bo farni praznik svetega Jurija, maša
dopoldne bo po sklepu ŽPS ob 9h za vse. Malo se bomo stisnili, bo pa
priložnost, da smo ob farnem prazniku skupaj. Po maši druženje za vse
pred cerkvijo, gospodinje prosimo za kakšno pecivo. Naj se nam po
maši ne mudi, bodimo skupnost, ki se tudi po maši prijateljsko ustavi z
brati in sestrami.
Pokopališka kapela: V zadnjem času se je veliko naredilo na pokopališki
kapeli: pranje fasade, zaščitni premaz fasade, ureditev ozvočenja, ureditev
okolice in postavljanje tlakovcev. Iskreno se zahvaljujem.
Ozvočenje v župnijski cerkvi: Včeraj smo montirali novo ozvočenje v
cerkvi, ker dosedanje res ni več služilo svojemu namenu. Upam, da bo zdaj
ustrezalo.
Včeraj so možje oprali dvorišče okrog cerkve, za delo, ki je trajalo 7 ur,
se iskreno zahvaljujem.

6. POSTNA NED.

14. 04. 2019 – 21. 04. 2019; št. 15/19
Posti se soditi druge; odkrij Kristusa, ki v njih živi.
Posti se besed, ki ranijo; napolni se stavkov, ki ozdravljajo.
Posti se nezadovoljstva; napolni se z milostjo.
Posti se hitrosti; napolni se s potrpežljivostjo.
Posti se pesimizma; napolni se z krščanskim upanjem.
Posti se skrbi; napolni se z zaupanjem v Boga.
Posti se pritoževanja: napolni se z
občudovanjem življenja.
Posti se pritiskov, ki ne izginejo; napolni se z
molitvijo, ki ne neha.
Posti se bridkosti; napolni se z odpuščanjem.
Posti se lastne nezamenljivosti; napolni se
razumeti druge.
Posti se tesnobe tvojih stvari; zavzemi se za
širjenje Božjega kraljestva.
Posti se obupa; napolni se z vzpodbudo vere.
Posti se slabih misli; napolni se resnic, ki peljejo k svetosti.
Posti se vsega, kar te oddaljuje od Jezusa; napolni se vsega
kar te z njim zbližuje.
Naproti veliki noči:
Ob velikem četrtku Bogu hvala za dar evharistije in duhovništva, po
katerem Jezus zakramentalno ostaja med nami.
Ob velikem petku Bogu hvala za dar odrešenja in za naše križe, po katerih
postajamo podobni Gospodu.
Ob veliki soboti Bogu hvala za Marijo, ženo vere in upanja; ob njenem
zgledu in na njeno priprošnjo lažje vztrajamo v teminah naših preizkušenj.
Ob velikonočni nedelji Bogu hvala za vero v večno življenje, podarjeno po
vstajenju našega Gospoda.

OZNANILA 07. 04. 2019 – 14. 04. 2019
Uradne ure: V tem tednu odpadejo.
Verouk je reden od ponedeljka do srede, četrtkove in petkove skupine
odpadejo.
Darovi: Za potrebe župnije: 870,00 EUR, 4 darovalci.
Križev pot danes, 14. 4. ob 14h v cerkvi: Sodelujejo pevci.
Križev pot na veliki petek ob 15h v cerkvi: Sodelujejo liturgični bralci.
Skrb za cerkev: IV. Prekomorska pripravi cerkev za veliki četrtek.
Na veliko soboto bodo cerkev očistili in okrasili starši birmancev.
V soboto, 27. 4. cerkev za farni praznik pripravi ulica Ob Hublju.
Devetdnevnica pred birmo se nadaljuje vse dni velikega tedna. Podprimo
naše mlade z molitvijo, zgledom in ljubeznijo. Devetdnevnica ni le za
birmanske družine, ampak za vso župnijo.
Prvomajsko romanje: V tem tednu poravnajte stroške romanja. Informacije
o odhodu in druge stvari boste v kratkem dobili na dom po pošti ali po
elektronski pošti.
Oljčne vejice: Vaš dar za oljke oddamo za cerkve v slovenski Istri.
Svetopisemska skupina: Ponedeljek po večerni maši.
Strežniki: Tisti, ki strežete na veliko soboto zvečer, imate še enkrat vajo v
torek ob 19.45 oz. po večerni maši.
Spoved za birmance in starše: Za starše in botre bo
priložnost za sveto spoved v sredo od 17.30 naprej.
Birmanci imajo ob 17.45 pripravo na spoved in nato
sveto spoved. Spovedoval bo tudi župnik iz Ajdovščine.
Spoved v tem tednu:
Ponedeljek od 7.30 do 9.30 (župnik iz Podnanosa)
Ponedeljek od 17h do večerne maše (Zoran)
Torek od 17h do večerne maše (g. Ivan)
Sreda v Logu: od 9h do 12h in od 15h do 19h dekanijski duhovniki
Spoved in obhajilo bolnikom na dom: na Veliki petek od 9h dalje. Če še
kdo želi, čeprav ga ne obiskujem vsak mesec, naj pravočasno sporoči.
Pred nami je Velika noč, nedelja vseh nedelj. Vsako nedeljo verniki slavimo
gospodovo vstajenje in obnavljamo vero v naše večno življenje, ki se je
začelo s svetim krstom.

VELIKI TEDEN
Veliki četrtek: Dan spomina na Jezusovo zadnjo večerjo, kjer ustanovi sveto
mašo, dar duhovništva in zapoved ljubezni.
Ob 10h v konkatedralni cerkvi v Novi Gorici krizmena maša, kjer se ob škofu
zberemo duhovniki naše škofije. Pri tej maši škof posveti sveta olja: krstno,
bolniško in sveto krizmo za posvečevanje, duhovniki pa ob škofu obnovimo
svoje duhovniške obljube.
Zvečer ob 19h sveta maša v župnijski cerkvi, po maši prenos Najsvetejšega
v stranski oltar (spomin, da so Gospoda odpeljali v ječo),odstranijo se prti in
vse, kar spominja na praznovanje. Po prenosu najsvetejšega nekaj trenutkov
tišine za vse, priložnost za osebno tiho molitev do 20.30, sledi molitev po
skupinah: ob 20.30 zakonci z otroki; ob 21.00 liturgični bralci in

Svetopisemska skupina; 21.30 Karitas; ob 22h žene; ob 23.00 možje,
zaključek ob 24.00.
Miloščina velikega četrtka je namenjena za potrebe župnijske Karitas.
Veliki petek: DOPOLDNE OBISK BOLNIKOV. Spomin na dan Jezusove
smrti. Ta dan je strogi post, ne jemo mesa v spomin, da je Jezusovo »meso«
viselo na križu. Odrasli se ta dan najemo le enkrat do sitega. Ob 15h v cerkvi
križev pot, ura Jezusove smrti. Ta dan lahko začnemo osebno devetdnevnico
na čast Božjemu usmiljenju, ki jo zaključimo na nedeljo Božjega usmiljenja –
bela nedelja. Ob 19h obredi velikega petka s poudarki na poslušanju
pasijona, desetimi prošnjami za potrebe Cerkve in vsega sveta, češčenje
križa in sveto obhajilo. Po zaključenih obredih tiho češčenje do 20.30, sledi
molitvena ura za vse, pripravljajo mladi iz župnije, povabljeni pa vsi k tej
molitvi.
Cerkev nas vabi, da ta dan darujemo svoj dar za kristjane v Jeruzalemu in
za vzdrževanje Božjega groba.
Velika sobota: Zjutraj ob 07.30blagoslov velikonočnega ognja. Strežniki ga
nesejo po naših domovih. Lepo jih sprejmimo. Morda kje ne uporabljate več
ognja, lahko pa si ob velikonočnem ognju prižgete svečo ali dovolite, da vsaj
na pragu velikonočni ogenj vstopi v vaše domove. Naj velikonočni ogenj
použije vse grehe in težave domačih in naj v vašem domu in srcu zasije
svetloba vstalega Jezusa. Popoldne blagoslov jedil, dvakrat v Šturjah in
enkrat v Žapužah ter v Domu starejših občanov. Priložnost, da ob tem
darujemo za lačne in revne. Ob 20h velikonočna vigilija, najlepše bogoslužje
celega leta. V temno cerkev vstopi svetloba velikonočne sveče, poslušamo
hvalnico velikonočni sveči, sledi poslušanje Božje besede, ki govori o velikih
Božjih delih, nato je krstno slavje in spomin na naš krst ter nato še
evharistični del. Po maši trikratna vstajenjska aleluja, sledi velikonočna
procesija po običajni poti. Ta večer lahko na okna, kjer gre procesija, (varno)
postavimo sveče. Poskrbimo za postavitev in nošenje neba in zastav. Na
čelu procesije gre kip vstalega Jezusa. Dobrodošlo pritrkovanje.

