Maše v tednu od 18.12.2016 – 01.01.2017
4. ADV. NED.
18. dec. 2016

Poned., 19. 12.
Torek, 20. 12.
Sreda, 21.12.
Četrtek, 22.12.
Petek, 23.12.

08.00
10.00
14.00
18.00

07.00
10.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
18.30
07.00
18.30
17.00
21.00
24.00

+ Erika Krapež, IV. Prekomorske 2
Za žive in rajne župljane
Večernice in litanije pred Najsvetejšim
++ starši Magovec, Lavričeva 17

+ Darjo Terčelj, Cebejeva 43
Maša v Domu starejših
+ Jože Praček, IV. Prekomorska 66
+ Štefan Vidmar, Lavričeva 36
30. dan + Tatjana Kokolj, Ob Hublju 2
Po namenu, Polževa 8
30. dan + Vojko Gregorič, Bevkova 11
++ Trošt, Ivana Kosovela 17
++ sestre Slokar, Grivče 10
+ Zora Geržina, Cebejeva 4
+ Roman Velikonja, Vojkova 7

BOŽIČ –
Gospodovo
rojstvo
25. dec. 2016

08.00
10.00
15.00
18.00

Za mlade družine v naši župniji
Za mlade v naši župniji
++ Marc, Levstikova 3/A
+ Ciril Kranjc, IV: Prekomorske 60
Na čast Kristusovemu rojstvu za žive in rajne župljane
Litanije in blagoslov z Najsvetejšim
+ Miroslav Stres, IV. Prekomorske 55

Poned., 26. 12
Štefan, diakon

08.00
18.00

+ Justina Lemut, Idrijska 15
+ duh. Anton Melinc

Torek, 27. 12.
Janez, ap., ev.

07.00
16.00
18.30

++ starši Jejčič, Lavričeva 17
Maša v domu: Po namenu darovalca iz doma
+ Angel Kete, IV. Prekomorske 36

Sreda, 28. 12.
Nedolžni otroci

18.30

+ Bogomil Hladnik, Žapuže 84

Četrtek, 29. 12.

07.00
18.30

+ Rihard Stibilj, Cebejeva 6
+ Marija Krapež, Lavričeva 15/a

Petek, 30. 12.
Sveta družina

07.00
18.30

V dober namen, Bazoviška 8
++ Razpor, Ivana Kosovela 17

18.30

+ Marijan Fegic, dar sorodniki
V čast Materi Božji in Srcu Jezusovemu, Polževa 6/Č
Molitvena ura pred Najsvetejšim
Za žive in pokojne župnike, delujoče v Šturjah
Za žive in pokojne župljane
+ Pavel Bratina, C. IX. korpusa 37

Sobota, 24. 12.
Sveti večer

Sobota, 31. 12.
Silvester
Nedelja, 01. 01.
Marija, B. Mati

22.00
08.00
10.00
18.00

OZNANILA
ŽUPNIJA ŠTURJE
4. ADVENTNA NEDELJA
18. 12. 2016 – 01. 01. 2017; št. 10-16/17
18. december: 4. adventna nedelja

25. december: BOŽIČ

Evangelij: Mt 1, 18-24

Evangelij: Jn 1, 1-18

EMANUEL
Predstavljajmo si, kaj je to ime pomenilo
Jožefu, ko se je zbudil iz spanja.
Najprej ga je gotovo pomirilo. To, da je
Emanuel – Bog z njim in z Marijo, ga je
potolažilo, da je sklenil Marijo vzeti k sebi.
Preželo ga je s pogumom: potreboval ga
bo, da bo lahko Odrešenikov varuh. Ime
Emanuel se mu je zdelo kakor ščit pred
strahom.
Navdalo ga je z veseljem: končno je prišel
Mesija, ki so ga Izraelci tako dolgo čakali.
Bog je držal obljubo.
To oznanilo – Emanuel odpira zaklade tudi
nam. Ko se vsako jutro zbudimo in začnemo
premišljevati o izzivih, ki nas čakajo, se
spomnimo, da je Bog z nami.
On je naš pogum in naša moč, kadar se
nam zdi, da nismo sposobni obvladati
določenih okoliščin.
Oklenimo se Emanuela, Boga z nami.
Poiščimo znamenja njegove navzočnosti v
svojem življenju. Ovijmo se v njegovo
varstvo. Predvsem pa se veselimo! Bog nam
je poslal svojega Sina. Kako čudovito je, da
imamo Odrešenika, ki je vedno z nami!

BESEDA
Beseda se je učlovečila! Angeli prepevajo,
pastirji se veselijo in zvezde žarijo. Ta
trenutek ima sicer globok pomen za vse
človeštvo, toda, ali je bil takrat prizor tako
bleščeč kot je danes na ljubkih božičnih
voščilnicah?
Gotovo ne. Beseda se ni učlovečila in ni
rodila v blišču ali na razkošnem kraju. Tudi
hlev najbrž ni bil najbolj čist; v najboljšem
primeru ga je prežemal vonj po živini, v
najslabšem pa smrad po gnoju.
Beseda je pač prišla v umazanijo tega
sveta. Ta Besede ni odvrnila, da bi se ji svet
gnusil. Ni se ji izognila, ampak se je
popolnoma potopila vanjo. Beseda je vedela,
da se je prav zato učlovečila.
Jezus se ni izognil hlevu, pa tudi našim
grehom se ne izmika. To bi nas moralo
navdati z velikim upanjem in pogumom. Ni
nam treba biti popolni, da ga sprejmemo.
Včasih se nam zdi, da ne »dišimo« dosti
bolje kot hlev. Toda Jezusu to ni mar.
Ljubezen ga je spodbudila, da je sprejel našo
človeškost, in ga spodbuja tudi, da sprejme
vsakogar izmed nas, četudi smo nepopolni.
In zato ni čudno, da se danes ves svet z
nami vred raduje!

vseM župljanoM in ljudeM doBre volje se zahvaljujeva za
vse lepe trenutke, ki jih skupaj preživljaMo.
vseM želiva Blagoslovljene Božične praznike.
naj vas v letu 2017 spreMlja Božji Blagoslov in varstvo
neBeške Matere Marije.
Ivan in Zoran

Oznanila Šturje
OZNANILA ZA 4. ADVENTNI TEDEN:

Darovi za župnijo: 180 EUR, 2 darovalca
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00. Popoldne ni uradnih ur zaradi spovedovanja drugje.
Priložnost za pogovor, spoved: V župnišču je priložnost v SREDO od 17.00 – 18.00 ali po
dogovoru.
Verouk je reden. Odpade za birmance v petek.

Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.
Večernice: danes popoldne ob 14h. Počastimo Jezusa in Marijo in prejmimo blagoslov z
Najsvetejšim. Na Božič bodo litanije in blagoslov ob 15h.
Čiščenje in krašenje cerkve: od 24. 12. – 6.1.: Bizjaki; sledi Spodnje Žapuže in Breclji
Veroučna in mladinska sveta maša bo v petek, sodeluje 8. r. Fantje pripravijo prošnje,
dekleta pa zahvale po obhajilu.
Božične voščilnice lahko še danes vzamete pred cerkvijo (s. Milka), vaš dar bo namenjen
misijonom.
Svetopisemska skupina: V ponedeljek, 19. 12. po maši v župnišču, preberemo Jakobovo
zgodbo iz prve Mojzesove knjige.
Blagoslov družin in posameznikov: Zaradi spovedovanja tudi po drugih župnijah, bom z
blagoslovi nadaljeval po praznikih. Hvala za vaše potrpljenje. Prijave še vedno lahko oddate v
cerkvi, župnišču, na e-pošto, po telefonu.

Verski tisk 2017: Družina – 101,40 €;
Ognjišče – 31,70 €
Prijatelj – 11,70 €;
Misijonska obzorja – 9 €
Mohorjeva zbirka (šest trdo vezanih knjig) – 46EUR; Mohorjev koledar – 17,50 €
Po sklepu ŽPS lahko verski tisk naročite in poravnate v župnišču, vzemite in izpolnite listek
za naročila, izpolnjenega oddate v cerkvi ali v župnišču. Verski tisk boste prejemali po pošti na
vaš domači naslov.
Četrti adventni teden pri nas doma: Četrta adventna sveča, vedno več svetlobe. Molitvi
Angel Gospodov dodamo morda še desetko rožnega venca, predvsem pa premislimo in
opravimo dobro sveto spoved pred praznikom Jezusovega rojstva.
Marija romarica: Hvala vsem, ki v teh dneh sprejemate Marijo romarico in se ob njej zbirate k
molitvi, družinsko, ali skupaj s sosedi in prijatelji. Naj vam izprosi Božji blagoslov in blagoslov
za našo župnijo.
Nadaljujemo z Božično devetdnevnico Lepo vabljeni k večernim mašam, kjer uglašujemo
svojo dušo na »Kralja, ki prihaja«.
:

Hvala našim skavtom, ki so nam prinesli Luč miru iz Betlehema. Naj ta simbol v naše
domove prinese Kristusa, ki je vir vsakega miru!

Adventno spovedovanje:
Šturje, torek, 20.12.: 08.00 – 10.00 Tomaž ; 16.00 – 18.00 Rafko
Log, sreda, 21.12.: 09.00 – 12.00 in 15.00 – 19.00
Šturje, četrtek, 22.12.: 09.00 – 11.00 Sašo; 16.30 – 18.30 pater iz Križa
Šturje, petek, 23.12.: 09.00 – 11.00 Bogomir; 16.30 – 18.30 Primož

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26; župnik Zoran Z.: 041 673 292,
g. Ivan: 041 885 796
e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;

Maše na Sveti večer: Po sklepu ŽPS: K sv. maši ob 17h vabljene predvsem mlade družine.
Pustimo prostor predvsem mladim družinam. Sodeluje otroški zbor.
Ob 21h bo v župnijski cerkvi »polnočnica«, pri kateri bodo sodelovali mladi, k tej maši
povabljeni tisti, ki ne morete ob polnoči, povabljeni predvsem starejši, ki vam je sredi noči
preveč temno.
Slovesna polnočna maša ob 24.00. Potrudimo se na čast Kristusovemu rojstvu in se
udeležimo slovesne maše. Po polnočnici povabljeni, da se ustavimo še na trgu pred
Terčeljevim spomenikom, kjer nam bodo pevci zapeli še kakšno božično pesem.
Miloščina pri božičnih mašah je namenjena za domačega župnika, miloščina pri mašah na
novega leta dan pa za g. Ivana. Za vaše darove se iskreno zahvaljujeva.

OZNANILA ZA TEDEN PO BOŽIČU:
Uradne ure: Petek, 30.12. od 09h – 11h.
Ponedeljek, 26. 12.: Po jutranji maši ob 8h: trikraljevska akcija:
ČESAR SE MI VESELIMO, RADI Z DRUGIMI DELIMO!
Otroci, oblečeni v kolednike, in voditelji se zberete pri sv. maši ob 8.00. Po sv. maši
prejmete blagoslov in greste na pot po domovih naše župnije. Z veseljem sprejmimo TKAskupino, ki prinaša MIR + POGUM + BLAGOSLOV za leto 2017 in darujmo za projekte
slovenskih misijonarjev. Mnogi otroci bodo tako lahko odšli v šolo, k zdravniku,… Če v katero
hišo, stanovanje, koledniki ne do zdaj niso prihajali, pa bi želeli njihov obisk, prosim javite
katehistinji Danici 05/36 61 940 ali s. Emi (040 637 755).
Zvečer, 26. 12. 2016: Po maši nastop Kosovelovega zbora v cerkvi sv. Jurija v Šturjah.
Zapeli nam bodo božične pesmi. Lepo povabljeni, da se udeležimo božičnega koncerta.
Praznik Svete družine: Letos bomo praznik obhajali v petek, 30. 12. Povabljene družine, po
evangeliju in kratki misli blagoslov posameznih družin, ki bodo želele pristopiti. družine,
povabljene k sveti maši na priprošnjo Svete družine.
Na silvestrovo se bomo z večerno mašo zahvalili Bogu za vse milosti, ki smo jih prejeli v tem
koledarskem letu. Po obhajilu zapojemo zahvalno pesem.
Silvestrovanje malo drugače: Lepo je, če zadnji večer koledarskega leta praznujemo s
sorodniki in prijatelji. Nikogar ne želim trgati iz družinskega, prijateljskega praznovanja. Kdor
pa želi in bo morda zadnji večer koledarskega leta sam, povabljen k molitveni uri, ki bo v
cerkvi od 21h do 22h. Potem še kratko praznovanje v župnišču.
N A P O V E D N I K:
+ Krstna nedelja bo v nedeljo, 15. januarja 2017. Starši, prijavite čimprej otroke h krstu.
+ Pripravljamo romanje skupaj z župnijo Ajdovščina in Aritoursom: ROMUNIJA
CENA: 439 EUR (45 oseb) GRATIS odstopnina na zgodnjo prijavo do 15. januarja 2017!
Odstopnina: 20 EUR (v primeru dokumentirane višje sile).
Način plačila: 100 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti.
Več na spletni strani naše župnije ali zadaj v cerkvi, kjer dobite celoten načrt romanja.
Prijavite se čim prej, brez akontacije, zaradi lažje organizacije in rezervacij hotelov in
agencije. Akontacijo vplačate okrog 15. januarja, če bo dovolj prijavljenih. Sledite oznanilom.
IZ SKUPNIH OZNANIL AJDOVŠČINA IN ŠTURJE:
+ Obhajanje prvih sobot v Logu. V letu 2017 se bomo spominjali stoletnice Marijinih
prikazovanj v Fatimi. Radi bi se poglobili v sporočila, ki jih je Marija po treh pastirčkih
podarila vsemu svetu. V ta namen bomo tudi letos obhajali pet prvih sobot, od januarja do
maja v Logu. Tako bo prva pobožnost 7. januarja. Sveta maša bo ob 17. uri, eno uro prej
pa priložnost za sveto spoved. Prve sobote bomo obhajali tudi v župnijski cerkvi v
Šturjah.
+ Tečaj za zakon: Prvi tečaj bo od nedelje, 15. januarja do nedelje, 19. februarja v prostorih
Škofijske gimnazije v Vipavi. Predhodno se prijavite domačemu župniku.
+ Tečaj za krst: Skupna priprava staršev in po možnosti tudi botrov bo potekala v Šturjah
(Marijin dom). V letu 2017 je predvidenih šest tečajev. Vsak tečaj obsega tri zaporedna
srečanja (ob torkih ob 20 uri). Prvi tečaj: 10., 17. in 24. januar, prijava pri župniku.

