RAZPORED SVETIH MAŠ 16. 12. 2018 – 23. 12. 2018
3. ADV. NED.
16. DEC. 2018
Poned. 17. 12.
Lazar

Torek, 18. 12.

Sreda, 19.12.
Urban III., pp
Četr., 20. 12.
Evgen

Petek, 21. 12.
Peter Kanizij

Sob., 22. 12.
Frančiška Cabrini
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23. DEC. 2018
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++ starši Stibilj, Žapuže
Za žive in rajne župljane
Po namenu družine, Kožmani
DSO: V zahvalo, Grivče
+ Tomaž , Kosovelova
V zahvalo, Žapuže
+ Jože Bajc, Kosovelova
V zahvalo in priprošnjo ob 50. rojstnem
dnevu
Žapuže: ++ starši Božič, Žapuže
8. dan + Miran, Cankarjev trg
+ Jože Bajc, dar Sara
+ Anton in Terezija Curk, Cebejeva
++ Marušič in Ferletič
V zahvalo in priprošnjo, Na Brajdi
Za rajne, IV. Prekomorska
V zahvalo in priprošnjo, Grivška
++ starši in sorodniki, Na Brajdi
Za žive in rajne župljane
+ Stanislav Skupek, Lavričeva

Oddane maše: + Miran Stibilj, Cankarjev trg , dar sosedje

PRIPRAVIMO SE NA ODREŠENJE

3. ADV. NED.

16. 12. 2018 – 23. 12. 2018; št. 48/18
NAPOVEDNIK
Spovedovanje: V tem tednu bo spovedovanje pred Božičem po
razporedu, kot je v Oznanilih. V sredo bo spovedovanje tudi v Logu,
spovedovali bomo vsi dekanijski duhovniki. Poskrbimo, da pred
praznikom Gospodovega učlovečenja izročimo Gospodu svojo
grešnost, saj je prišel zaradi naših grehov. Adventni Janez Krstnik nas
usmerja: »Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta!«
Luč miru iz Betlehema: Na četrto adventno nedeljo nam bodo skavti
prinesli Luč miru iz Betlehema. S svojim darom bomo pokrili stroške in
jim pomagali pri njihovem poslanstvu, saj nekaj izkupička koristi skavtom
za njihovo delovanje, nekaj pa gre v dobre namene. Če imate doma
svečo ali ohišje za svečo, prinesite s seboj.
Maše na sveti večer: Ob 17h za otroke in mlade družine, ob 21h za
starejše, ob 24h slovesna polnočnica, lepo povabljeni.

Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo? « Odgovarjal jim
je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež,
naj stori prav tako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli: »Učitelj,
kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.«
Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Nikomur
ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.« Ker
pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu,
če ni morda on Mesija, je Janez 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. Velnico ima v
roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal
z neugasljivim ognjem.« Tako je torej Janez še z mnogimi drugimi opomini
oznanjal ljudem evangelij. (Lk 3,10-18)

Trikraljevska akcija: V sredo, 26. 12. bodo domove obiskali mladi in
otroci in vam voščili blagoslovljeno leto 2019. Vaš dar bo namenjen za
misijone. Bog povrni.

Slika Marije romarice začne danes obiskovati naše domove. Hvala vsem,
ki sprejmete sliko. Želim vam milosti poln duhovni dogodek pri vas doma.
Seznam je na oglasni deski v cerkvi.

Obisk in blagoslov pri vas doma: Po prazniku Svetih treh kraljev bom
po lanskem seznamu obiskoval župljane na domu, blagoslov družin. Če
še kdo želi, pa ni prijavljen, se lahko prijavi s prijavnico ali na župnikovo
e-pošto.

Tečaj za krst: Tečaj za krst prvega otroka bo 8., 15., in 22. januarja v
Marijinem domu, opravite ga lahko že pred rojstvom otroka, namenjen
je obema staršema, pred tečajem se prijavite pri domačem župniku. Po
sklepu seje dekanijskih duhovnikov tečaj za drugega otroka ni več
potreben. Starša se dogovorita za srečanje z domačim duhovnikom v
pripravi na krst drugega otroka.
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.

OZNANILA 16. 12. 2018 – 23. 12. 2018
Uradne ure: četrtek 9h – 11h in 17h – 18h. To bodo zadnje uradne ure v tem
koledarskem letu. V glavnem bom doma, zato lahko pridete kadarkoli, ko sem
doma.
Verouk bo v tem tednu reden.
Petkovo otroško mašo oblikujejo birmanci, druga skupina.
Na birmanskem srečanju v petek sodelujejo starši 4. skupine.
Skrb za cerkev: Kidričeva in Pot v Žapuže, sledi Vipavska cesta.
Darovi za cerkev: 570 EUR, 3 darovalci. Bog povrni! V tem tednu smo v
cerkvi nazaj postavili radiatorje in zagnali centralno ogrevanje v cerkvi. V
četrtek pa se je postavilo pohištvo v zakristiji. Ni še čisto dokončano, manjkajo
še detajli. Omare so iz hrasta, barvo pa smo čim bolj približali klopem v cerkvi,
da bi bilo čim bolj poenoteno. Povabljeni, da si zakristijo ogledate. Hvala
vsem, ki še kaj prispevate za obnovo cerkve.
Svetopisemska skupina: Ponedeljek po večerni maši v župnišču.
Božična devetdnevnica: Kralja, ki prihaja, pridite molimo! Pri večernih mašah
v tem tednu prepevanje spevov, ki naša srca ogrevajo za božični praznik. lepo
povabljeni mladi, da greste na kor in sodelujete pri prepevanju spevov, vsi pa
povabljeni k devetdnevnici. Pripravimo pot Gospodu v naša srca.
Češčenje Najsvetejšega: Tokrat v petek po večerni
maši. Pri adoraciji bo sodeloval mladinski zbor naše
župnije. V pripravi na Božič povabljeni k slavilni molitvi.
Božične voščilnice lahko dobite po nedeljskih mašah
v Marijinem domu. Darovi so namenjeni za misijone.
Molitev za uspeh župnijskega misijona: Molitev pred Najsvetejšim je vsako
soboto popoldne. Povabljeni pred Najsvetejše v cerkvi:
16.00: Žapuže, Kožmani
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 in nato sveta maša ob 18.30.
V tihoti bodimo pred Gospodom z molitvijo, premišljevanjem ali branjem Božje
besede. Vsak naj si te pol ure oblikuje po svoje s prošnjo za uspeh
župnijskega misijona pri sebi, družini, župniji…
Zakonska skupina: Petek ob 20h v župnišču.

Advent pri nas doma: Ob tretji svečki na adventnem vencu se v tem
tednu spomnimo na Jezusovo in našo nebeško mater Marijo. Njej se vsak
dan ob adventnem venčku priporočimo in izročimo z molitvijo:
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja
Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših
potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša gospa, naša srednica, naša besednica!
S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas
priporoči, svojemu Sinu nas izroči!
Karitas se zahvaljuje: V tednu Karitas smo za
potrebe naše Karitas zbrali 1.062,15 EUR, 233,17 kg razne hrane in
270 kg krompirja. vsem darovalcem se iskreno zahvaljujemo, Bog
povrni.
Slomškovo bralno priznanje: Petek ob 15h v župnišču.
Verski tisk 2019: Vsi naročniki po pošti boste na dom dobili položnico
za obnovitev naročnin verskega tiska za leto 2019, ki ga prejemate na
dom po pošti. Nekateri želite, da to poravnate v župnišču, lahko vam
pomagam in posredujem plačilo. To lahko uredite do konca januarja.
Družina 104,00 €; Ognjišče 34,30 €; Prijatelj 11,70 €; Misijonska
obzorja 9 €; Mohorjeve knjige 2020 48 €; Vzgoja 19,80 €; Božje okolje
26,40 €; Beseda med nami 20,40 €; Communio 34 €; Magnificat 55,80
€; Radovednež 14€; #Najst 23,40€; Cerkev danes – 35,40€. Tisti, ki
boste poravnali tisk v župnišču, zavrzite položnico, ki jo boste morda
dobili od založb.
Spovedovanje v tem tednu:
Torek: 7.30 – 10.00 Franc in 15.00 – 17.00 Peter
Sreda v Logu: 09.00 – 12.00 in 15.00 – 19.00
Četrtek: 7.30 – 10.00 Tomaž
Petek: 07.00 – 08.00 Zoran, 08.00 – 09.00 Ivan, 15.00 – 18.00 Rafko
Sobota: 07.00 – 09.00 Zoran, 15.00 – 18.00 Marko
Nedelja: 16.00 – 18.00 Franc
Izven teh ur se lahko dogovorite osebno ali po telefonu.
Drugi adventni večer: Četrtek, 20. decembra ob 20. uri v avli Škofijske
gimnazije – NA OBISK K »TA MLADIM« V COPATIH. Predaval bo Aleš
Čerin. Lepo vabljeni!

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

