RAZPORED SVETIH MAŠ 17. 02. 2019 – 24. 02. 2019
6. NAV. NED.
17. FEB. 2019
Poned., 18. 2.
Torek, 19. 2.
Sreda, 20. 2.
Četrtek, 21. 2.
Peter Damiani

Petek, 22. 2.
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Sedež ap. Petra

Sob., 23. 2.
Polikarp

7. NAV. NED.
24. FEB. 2019
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+ Anica Velikonja, Vojkova 7
Za žive in rajne župljane (krstna maša)
+ Srečko Zajec, Polževa 13/č
Pogreb + Marija Likan, Žapuže 39
Žapuže: 8. dan + Marija Krečič, Žapuže 13
8. dan + Jože Fegic, Vipavska c. 13/A
+ Franc Božič, Grivče 10
+ Vincenc Curk, Idrijska 32
8. dan + Angel Černigoj, Vipavska c. 15
+ Alojzija Vidmar, IV. Prekomorska 40
V dober namen, Bazoviška 1
+ Alenka Birsa, Slomškova 15, dar sosedje
+ Adolf Blaško, Grivška pot 3
+ Ivanka Krapež, dar Vera
V čast SD, Slejkoti 5
V zahvalo in priprošnjo k SD, Idrijska 36/A
8. dan + Jožefa Kovšca, Idrijska 18/C
++ Cencič, Bevkova 1
Žapuže: 8. dan + Marija Likan, Žapuže 39
Obl. + Nada Marc, Levstikova 2
++ starši Curk, Žapuže 111
Za žive in rajne župljane
+ Ciril Kranjc, Lavričeva 53

BLAGOR UBOGIM, GORJE BOGATINOM
(Lk 6,17.20-26)
Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem
je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in
Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po svojih
učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor
vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti
smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili
ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in
vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč
njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že
imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete,
kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas,
kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«

6. NAV. NED.

17. 02. 2019 – 24. 02. 2019; št. 7/19
KAKO PA KAJ MISIJONSKA SVEČKA PRI NAS DOMA?
Na svečnico smo delili misijonsko svečko, ki naj nas v tem času zbira
h kratki molitvi v domači družini. Predlagali smo kar tisti dve molitvi, ki sta
napisani tudi v misijonski zgibanki in jih priporoča naš papež Frančišek:
Pod tvoje varstvo pribežimo… Spomin me pelje tja na Ptujsko goro, kjer
Marija pod plaščem zbira vse sloje ljudi. Marija naj nas v misijonu vse zbere
v skupnost naše župnije, mlade in stare, družine in
posameznike, zdrave in bolne, … Z jasnim namenom:
da nas svojemu Sinu priporoči, nas z njim in med nami
spravi in nas Njemu priporoči. Njena priprošnja pri
Jezusu naj bo koristna za vse nas.
Ali pa: Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju zoper
zalezovanje hudega duha… Kolikokrat moramo izbirati
med dobrim in zlom, med milostjo in grehom. In če
pogledamo okrog sebe, vidimo, koliko zla, greha, razprtij
in kletve je sredi med nami. Le radi kličimo k nadangelu, da nas, naše
družine in našo župnijo obvaruje pred zlom in odločitvami, ki niso po Božji
volji, s tem pa tudi nam niso v korist.
Morda težko verjamemo v zalezovanje hudega duha, po drugi strani pa
radi poslušamo zgodbe eksorcistov, ki nam povedo šokantne primere.
Obenem pa dopuščamo, da nas hudi duh v drobnih vsakdanjih stvareh
usmerja po svoje. Papež pravi: »Kdor opravlja, naj ne hodi več v cerkev!«
Zato se moramo vsak dan odločati, ali se pustimo voditi duhu edinosti ali
duhu, ki nas razdvaja.
Ko molim ti dve molitvi, želim Marijine priprošnje in Nadangelovega
varstva, obenem pa spolnjujem naročilo našega papeža. Kar naenkrat
ugotovim povezanost, tako z nebesi kakor tudi s prvim namestnikom
nebes, in tako gradim skupnost verujočih. In papežu pošljem molitev ali
dobro misel, saj tako pogosto zaključuje svoje govore: »In ne pozabite
moliti zame ali mi poslati vsaj dobro misel.«
Še drug drugemu v tem predmisijonskem času ob svečki namenimo
molitev ali dobro misel, da bo misijon tudi sprava in povezanost med
nami.

OZNANILA 17. 02. 2019 – 24. 02. 2019
Uradne ure: V četrtek 09h do 11h in 17h – 18h. Ker naslednji teden ne bo
uradnih ur, uredite nujne stvari v tem tednu.
Maše in obiski v Domu starejših v Šturjah so do nadaljnega odpovedane,
ker so zaradi gripe obiski omejeni oz. prepovedani.
Verouk bo v tem tednu reden za vse skupine.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, molimo.
Petkova mladinska maša: Sodelovanje pripravijo mladi.
Skrb za cerkev: Levstikova, Cankarjev trg in Slomškova.
Sledijo starši 4. razreda (2. marec ob 8h). Kot vsako leto se pred veliko nočjo
zvrstijo starši veroučencev. Lepo povabljeni, da si vzamete dobro uro časa
za ureditev cerkve in okolice.
Darovi za cerkev in Oznanila: 255 EUR, 5 darovalcev.
Ob pogrebu + Jožefa Fegica darovi za Karitas: 355 EUR
Ob pogrebu + Jožefe Kovšca darovi za cerkev: 140 EUR
Bog povrni!
Lk 4,4
Darovi ob pogrebih za dobrodelne namene imajo trajnejši
pomen od cvetja in sveč, ki hitro zgorijo in ovenijo, zato
spodbujam ob teh dogodkih, da se svojci odpovejo cvetju in svečam v korist
dobrodelnosti.

ČLOVEK NE
ŽIVI SAMO
OD KRUHA

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek ob 19h v župnišču.
Večerna zarja: Srečanje v sredo ob 19h v župnišču.
Župnijska Karitas: Srečanje sodelavk bo v četrtek ob 19.30.
Srečanje za vse mlade: V pripravi na misijon bosta v petek, 22. 2., za mlade
oblikovala srečanje misijonarja salezijanca Klemen Balažic in Janez
Suhoveršnik. Mladi, rezervirajte si čas za to srečanje, ki se bo začelo z
večerno mašo. Povabite tudi prijatelje iz veroučnih let.
Zgibanka z razporedom misijona: Povabim vas, da jo vzamete v cerkvi in
ponudite še komu v vaši soseski. V programu je kar nekaj stvari, ki so lahko
zanimive za verne, kakor tudi za oddaljene ali neverne. Vsi se potrudimo, da
oznanimo misijonsko dogajanje.
Škofijsko srečanje izrednih delivcev obhajila bo v Škofijski gimnaziji v Vipavi
v soboto, 23. 2. 2019 od 9h do 13h. Spoznavali boste duhovne prvine službe delivca
in si izmenjali povsem konkretne nasvete ter se pogovorili o problemih poklica
delivca. Z vami bosta g. škof Jurij in vikar za pastoralo g. Ervin Mozetič.

Molitev za blagoslov župnijskega misijona: Molitev pred Najsvetejšim je
vsako soboto popoldne. Povabljeni pred Najsvetejše v cerkvi:
16.00: Slejkoti, Bazoviška, Vojkova, Kosovelova, Kidričeva, Pot v Žapuže
16.30: Žapuže, Kožmani, Ob Hublju
17.00: Grivče, Vena Pilona, IV. prekomorska, Na Brajdi, Bevkova, M.
Klemenčiča
17.30: Lavričeva, Cebejeva, Grivška pot, Polževa, Trata, Livada, Slomškova,
Cankarjev trg, Levstikova, Idrijska, Vipavska, Goriška, Štrancarjeva, IX.
korpus
18.00: Rožni venec in nato maša.
Hvala vsem, ki prihajate k tihi molitvi za blagoslov našemu misijonu.
Obnova strehe na pokopališki kapeli, po tatvini bakra pred božičem, je
zaključena, strošek popravila znaša 2.665,40 EUR. Zavarovalnica nam je
povrnila 1.155,70. Ostane strošek 1.509,70, kar pa plača 2/3 župnija Šturje
in 1/3 župnija Ajdovščina. Na pokopališki kapeli je potrebo še popraviti
zvonjenje in ozvočenje, oboje je že več časa v okvari.
V četrtek smo dobili še zadnje dele pohištva v zakristiji in sicer
obešalnike, vrata pod umivalnikom, skrinjo za shranjevanje vaz za rože in
mali ambon ob mašnikovem sedežu. Zdaj bodo tudi čistila in vaze spet bolj
pri roki in ne bo treba hoditi v Marijin dom.

NAPOVEDNIK
TRIDNEVNO ROMANJE: SEVERNA ITALIJA IN SVETNIŠKE OSEBNOSTI:
1. dan: 29.04.2019, Ajdovščina – Schio – Vicenza – Lago di Garda
SCHIO, kjer obiščemo cerkev sv. Jožefine Bakhite, prve afriške svetnice. Od tu
nas bo pot vodila do mesta VICENZA. Sledi MONTE BERICO.
2. dan: 30.04.2019, Lago di Grada – Concesio - Bergamo - Sotto il Monte
Concesio pri Bresci, rojstni kraj papeža Pavla VI. Njegova rojstna hiša je spremenjena
v manjši muzej. Po ogledu vožnja proti BERGAMU. Pot nas bo nato vodila do kraja
Sotto il Monte, kjer se je 25. novebra1881 rodil papež sv. Janez XXIII.
3.dan: 01.05.2019, Torino – Ajdovščina
TORINO: Tu sta živela in delovala dva velika moža; sveti Janez Bosco (don Bosco),
ustanovitelj salezijancev in Jožef Cotollegno, ki je dal zgraditi Malo hišo božje
previdnosti, ogled torinskega prta, sledi ogled mesta z lepim starim delom. Ogled
stolnice iz leta 1498, salezijanske cerkve Marije Pomočnice, kjer obiščemo grob sv.
Janeza Bosca, vzpon na grič Superga. Sledi vožnja domov.

Prijave do konca februarja brez akontacije. Če bo dovolj zanimanja, v
marcu prva akontacija (100 EUR), v aprilu druga akontacija (105 EUR).
Natančen program lahko vzamete zadaj v cerkvi ali v župnišču.

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

