RAZPORED SVETIH MAŠ 19. 08. 2018 – 26. 08. 2018
20. NAV.
NED.
19. AVG. 2018

Poned., 20. 8.
Bernard, opat
Torek, 21. 8.
Pij X, pp
Sreda, 22. 8.
DM Kraljica
Četrtek, 23. 8.
Roza iz Lime
Petek, 24. 8.
Jernej, ap
Sobota, 25. 8.
Ludvik, kralj
21 NAV. NED.
26. AVG. 2018

08.00
10.00
19.00
10.00
19.30

+ Elvira in Marko, Grivška
Za žive in rajne župljane
++ starši, Polževa
DSO: + Marija Magdalena Premrl
+ Štefan in za zdravje, Lavričeva

19.30

V čast SD, Kidričeva

19.30

8. dan + Feliks , Cebejeva

Uradne ure: Četrtek 17.00 – 19.00.

19.30

Darovi za obnovo prezbiterija: 2.475,00 EUR, 11 darovalcev. Bog povrni!

19.30

+ Slavica, Polževa
30. dan + Nada, M. Klemenčiča
+ Nejc, dar prijatelji

19.30

+ Franc, Grivče

08.00
10.00
19.00

+ sestra Boža, Grivče
Za žive in rajne župljane
Za prijatelje

Češčenje Najsvetejšega bo v
SREDO ob 19.00. To je naš
zaobljubljeni dan, ko se Bogu in Mariji
zahvalimo za varstvo pred vojnimi
grozotami v preteklosti in prošnja za
mir v prihodnosti. Povabljeni k molitvi
rožnega venca pred Najsvetejšim.

Krstna nedelja bo v Šturjah v nedeljo, 30. 9. ob 10h. Otroke čim prej prijavite
za krst.
Tečaj za krst se začne 4. 9. v Marijinem domu ob 20h in traja tri zaporedne
torke po eno uro. Pred tem se oglasite v župnišču za prijavnico.
Urnik verouka 2018/19: (Večje skupine izbirajo med eno ali drugo skupino)
RAZRED
PREDŠOL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. IN 9.

DAN, URA
ČET. 17.00
PON 16.00
ČET. 15.00
ČET. 17.00
PON 16.00
SRE 15.00
SRE 16.00
PON 15.00
PET 17.45

DAN, URA
/
PON 17.00
ČET 16.00
PET 16.00
PON 17.00
/
SRE 17.00
/
/

KATEHET
GRETI
S. EMA
S. EMA
ZORAN
HELENA
BERNARD
NADJA
DANICA
KATEHETI S STARŠI

Starše prosim, da druge obšolske dejavnosti prilagodite navedenemu urniku. V
kolikor je kje problem, se pogovorite z župnikom do 30. avgusta. Potem urnika ne
bomo mogli več prilagajati posameznim željam.
Vpis k verouku bodo starši opravili na srečanjih v prvem tednu septembra.
Glede učbenikov bo seznam objavljen v začetku septembra, počakajte z nakupom.
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
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Čiščenje in krašenje cerkve: Ob
Hublju, sledi Cebejeva 1-25.

Jesensko romanje bo v nedeljo, 2.
septembra. Šli bomo na večne
zaobljube s. Eme Alič v Javorje nad
Škofjo Loko. Pojdimo v čim večjem
številu. Za prevoz z avtobusom se
prijavite v župnišču, plačilo na
avtobusu, cena prevoza 10 EUR ali kaj
manj. V tem tednu se lahko še
vpišete v zakristiji ali na moj telefon.

JEZUS NAM DAJE SEBE V HRANO
(Jn 6,51-58)
Tisti čas je Jezus rekel množicam: »Jaz
sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če
kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj.
Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso
za življenje sveta.« Judje so se tedaj
med seboj prepirali in govorili: »Kako
nam more ta dati svoje meso jesti?«
Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično,
resnično, povem vam: Če ne jeste mesa
Sina človekovega in ne pijete njegove
krvi, nimate življenja v sebi. Kdor jé moje
meso in pije mojo kri, ima večno življenje
in jaz ga bom obúdil poslednji dan. Kajti
moje meso je resnična jed in moja kri
resnična pijača. Kdor jé moje meso in
pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.
Kakor je mene poslal žívi Oče in jaz
živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki
mene uživa, žível po meni. To je kruh, ki
je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so
jedli vaši očetje in so pomrli: kdor jé ta
kruh, bo žível vekomaj.«

Molitveno romanje v Medjugorje z
duhovno obnovo na poti bo od 4. – 6.
oktobra. Cena pri polnem avtobusu
znaša 110 EUR (dve nočitvi, večerja, zajtrk, kosilo, večerja, zajtrk). Vpisujemo
v župnišču do zasedbe enega avtobusa.
Počitnice v Ankaranu za otroke: Iskrena zahvala vsem, ki ste sodelovali in
pomagali pri izvedbi počitnic za otroke. Udeležilo se je 28 otrok in 9 sodelavcev.
Napovednik:
Kateheti za birmo: Pripravljalno srečanje bo v ponedeljek, 27. avgusta ob 20h.
Odbor za pripravo maše in praznovanja ob blagoslovu obnovitvenih del
bo imel srečanje v sredo, 29. avgusta ob 20h, v župnišču. Blagoslov
obnovitvenih del bo v nedeljo, 9. 9. ob 10h.

