RAZPORED SVETIH MAŠ 15. 07. 2018 – 22. 07. 2018
15. NAV.
NED.
15. JUL. 2018
Poned., 16. 7.
Karmelska MB

Torek, 17. 7.
Aleš
Sreda, 18. 7.
Četrtek, 19. 7.
Petek, 20. 7.
Sobota, 21. 7.
Lovrenc

16. NAV.
NED.
22. JUL. 2018

08.00
10.00
19.00
07.00
10.00
19.30
07.00
19.30
19.30
07.00
19.30
07.00
19.30
07.00
19.30
08.00
10.00
19.00

++ Ergaver
Za žive in rajne župljane
Obl. + Jožef
++ starši Lemut
DSO: Po namenu
+ Franc
++ Birsa in Štrancar
+ Tončka
+ Jurij
+ Damjana
V dober namen
++ Slokar
V dober namen
Za zdravje
Po namenu darovalca,
+ Mara
++ Černigoj,
Za žive in rajne župljane
++ Bolčina

Krištofova nedelja: 22. julij 2018
»Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti«.
S tem geslom bomo v nedeljo, 22. julija,
obhajali nedeljo svetega Krištofa, zavetnika
popotnikov.
Z darom za misijonska vozila se Bogu
zahvaljujemo, da nas je varoval na vseh
poteh v preteklem letu. Darujemo cent za
vsakih deset srečno prevoženih kilometrov
oziroma
po
svojih
zmožnostih.
Z
darovanjem kličemo Božji blagoslov tudi na
morebitno novo kupljeno osebno ali
družinsko vozilo, za varstvo pred daljšo
potjo, mladi pa se lahko zahvalijo za vozniški izpit in prosijo za Božje varstvo
na vseh kilometrih, ki so pred njimi.
Kdor ne bo navzoč na Krištofovem blagoslovu vozil, lahko daruje tudi v dneh
po Krištofovi nedelji (pri župniku), ali svoj dar nakaže na račun akcije MIVA
Slovenija.

15. NAV. NED.

15. 07. 2018 – 22. 07. 2018; št. 27/18
Uradne ure: Četrtek 08.00 – 10.00 in 18.00 – 19.00.
Darovi za obnovo prezbiterija:
1810,00 EUR, 19 darovalcev. Bog
povrni!
Čiščenje in krašenje cerkve:
Kožmani, sledi Cankarjev trg,
Levstikova in Goriška.
Češčenje Najsvetejšega v četrtek po
večerni maši.

Jezus pošilja apostole
Iz svetega evangelija po Marku
(Mr 6,7-13)
Tisti čas je Jezus poklical k sebi
dvanajstére in jih začel pošiljati po dva
in dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi
duhovi in jim naróčil, naj razen palice
ne jemljejo na pot ničesar, ne kruha ne
popotne torbe ne denarja v pasu,
obujejo naj sandale in naj ne oblačijo
dveh oblek. Govóril jim je: »Kjer koli
stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne
odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme
in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si
otresite prah z nog, njim v pričevanje.«
In šli so ter oznanjali, naj se
spreobrnejo. Izgnali so tudi veliko hudih
duhov in veliko bolnikov mazilili z oljem
ter jih ozdravili.

Sestra Ema z današnjo nedeljo odhaja
na priprave na večne redovne
zaobljube, ki jih bo imela v nedeljo, 2. 9.
2018 v rojstni župniji Javorje nad Škofjo
Loko. V tem času jo bomo podpirali z
molitvijo. Če le ni grozno nujno, jo ne
kličemo po telefonu ali drugih sredstvih.
Želimo ji bogate duhovne priprave na
njen življenjski praznik.
Za praznik večnih zaobljub bomo
organizirali prevoz z avtobusi. Prijave bomo sprejemali v mesecu avgustu.

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

Priporočen dar za sveto mašo: Slovenski škofje so na seji škofovske
konference sprejeli sklep, da se po 11 letih s 1. 7. 2018 zviša priporočeni dar
za maše iz 17 EUR na 20 EUR.

