RAZPORED SVETIH MAŠ 20. 01. 2019 – 27. 01. 2019
2. NAV. NED.
20. JAN. 2019
Ponedeljek
21. 1.
Neža

Torek, 22. 1.
Vincencij
Sreda, 23. 1.
Četrtek, 24. 1.
Franč. Saleški
Petek, 25 1.
Spreobrnjenje
ap. Pavla

Sob., 26. 1.
Timotej, Tit

3. NAV. NED.
27. JAN. 2019

08.00
10.00
18.00
07.00
10.00
17.30
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30

++ Makovec, Vipavska
Za žive in rajne župljane
+ Vladimir Bratina, Cebejeva
+ Ida in Janez Škvarč, Lavričeva
DSO: ++ Podgornik
Žapuže: + duh. Bogomil Brecelj, nečakinja
++ starši Krašna, Cebejeva
Za zdravje, Cebejeva
Obl. + Izidora Mihelj, Grivška pot
+ Alojz Hočevar, Bevkova
Za zdravje, IV. Prekomorska
++ Jerončič, Vojkova 5
++ Ličen in Pregeljc, Slejkoti

07.00
18.30

+ Alojz Pregelj, Grivška
+ Marjo Michelizza, Grivška

07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

++ Štrancar in Merkelj, Idrijska
+ Jožef Brecelj, Žapuže
+ Rajko Marc, Vipavska c.
Za žive in rajne župljane
+ Stanislav Čehovin, I. Kosovela

JEZUSOV PRVI ČUDEŽ
(Jn 2,1-11)
Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati je bila tam. Na
svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je
rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od
mene, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar
koli vam reče, storite.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev, pripravljenih za
judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel:
»Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel:
»Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil
vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa
so vedeli –, je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim
vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim; ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.«
Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje
veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.

2. NAV. NED.

20. 01. 2019 – 27. 01. 2019; št. 3/19

EDINOST NI ENAKOST
Enakost bi bila pa res dolgočasna. Vsi bi bili enako pametni, enako lepi,
enako debeli. Imeli bi enake hiše, nosili bi enake hlače in enake kravate,
vozili bi enaka kolesa in enake avtomobile. Dolina bi bila enaka sosednji
dolini. Ne, Bog si sveta ni zamislil takšnega. Preveč je izviren!
Jezusova velikoduhovniška molitev je povsem drugačnega pomena.
Ko gleda na zunanjo drugačnost vsakega izmed nas, Jezus prosi: »Oče,
daj da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi
oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal (Jn 17, 21).
Teden molitve in dela za edinost nas spominja na edinost v različnosti.
Pravoslavni, protestanti in katoličani že dosegamo
tisto evangeljsko edinost v različnosti, da se med
seboj spoštujemo, se drug od drugega učimo in
zmoremo lep bratski pogovor.
Edinost v različnosti postaja naloga, ne »treh
Cerkva«, ampak naloga vsake župnije, vsake družine.
Teden molitve in dela za edinost je priložnost za
premislek, kako sooblikujemo našo župnijo. Papež
Frančišek je pred kratkim povedal: Kdor opravlja
ljudi, naj ne hodi več v cerkev, bolje je, da postane
nevernik!
Župnijska skupnost naj bo kraj iskrenega bratstva in složnega
sodelovanja. Z različnimi talenti in značaji nas je Gospod naredil za
občestvo in »dobro in prijetno je tam, kjer bratje živijo skupaj. Tam
Gospod daje svoj blagoslov,« pravi Psalm.
V pripravi na misijon v naši župniji, skupaj z župnijo Ajdovščina, naj
vsak premisli, ali smo dovolj ponižni, da moremo skupaj graditi
krščansko edinost. Dialog je vedno pot do edinosti, kdor ni pripravljen
na dialog, je zagovornik enakosti. Ta pa bi bila dolgočasna in bi ne bila
po meri Boga.
Vsem želim, da se uresniči Jezusova želja: Daj, da bodo vsi eno! To je
in bo prepoznavno znamenje Jezusovih učencev.

OZNANILA 13. 01. 2019 – 20. 01 2019
Uradne ure: Ker v januarju blagoslavljam domove, bodo uradne ure v četrtek
od 08.00 do 09.30 in od 17.00 do 18.00.
Verouk bo v tem tednu reden za
vse skupine.
Starši birmancev: Srečanje bo v
petek po maši za vse. Prosim za
udeležbo.
Petkova otroška maša: Sodelovanje pripravijo fantje iz 3. razreda.
Skrb za cerkev: Bizjaki, sledi Spodnje Žapuže in Breclji
Darovi za župnijo: 235 EUR, 4 darovalci.
Dar za Oznanila: 115 EUR, 5 darovalcev. Bog povrni!
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, molimo.
Molitev za uspeh 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, V. 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
Blagoslov domov: V tem tednu bom obiskal naslednje ulice za blagoslov:
Vena Pilona in Na Brajdi: ponedeljek 09.00 – 12.00 in 15.00 – 18.00.
IX. korpus: torek 09h – 12h in 15h – 18h.
IV. prekomorska: sreda 14h – 18h.
Vipavska: četrtek 09.30 – 12h in 15h – 16h
Goriška: petek 09h – 12h in 15h – 16h
Grivče: sobota 09h – 12h
Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19h v župnišču.
Župnijski gospodarski svet: V torek ob 19h v župnišču, pogledali bomo
ponudbe za streho na pokopališki kapeli. Povabljeni so tudi člani ŽGS iz
Ajdovščine.
Večerna zarja: Namesto večernega srečanja gremo na obisk k g. Marku
Kosu v Renče, odhod izpred župnišča ob 9h z avtomobili. Vrnemo se do 13h.

Slomškovo bralno priznanje: V petek ob 16h v župnišču.
Srečanje ob nedelji Svetega pisma: Biblično gibanje tudi letos pripravlja
srečanje ob Svetem pismu, ki bo na svetopisemsko nedeljo, 27. januarja ob
15. uri v dvorani škofijske gimnazije. Poleg članov bibličnih skupin vabljeni
tudi bralci Božje besede pri bogoslužju in seveda vsi, ki ljubite Božjo besedo,
zapisano v Svetem pismu. Predaval bo škof Jurij Bizjak.

NAPOVEDNIK
Tečaj za krščanski zakon: Tečaj bo v župnišču v Šturjah, od nedelje 20.
jan. do nedelje 24. feb., ob 16h. Tečaj torej poteka šest zaporednih nedelj po
90 minut.
Krstna nedelja v Šturjah bo 17. 02. 2019, otroke prijavite za sveti krst.
Načrtujemo smučarski dan v Zoncolanu v petek, 8. februarja, dela prost
dan – kulturni praznik. Prijave za avtobus sprejemam do 1. februarja. Cena
smučarske vozovnice in prevoz z avtobusom bo oznanjen naslednjo nedeljo.
Večer s škofom Marjanom Turnškom: V pripravi na župnijski misijon sem
povabil g. škofa Marjana Turnška, ki nas bo nagovoril v petek, 15. 02. po
večerni maši v Marijinem domu. Z nami bo razmišljal ob papeževi spodbudi
o osebni svetosti. Vredno je prisluhniti škofu Turnšku, zato si rezervirajmo
čas. (Pred časom napovedano predavanje g. Jožeta Možine pa je na njegovo
željo prestavljeno na kasnejši čas.)
Statistika 2018
Statistika 2018 je bila sicer povedana na silvestrovo, a ker ste nekateri
spraševali, povzamem leto 2018 v številkah še tukaj:
Krsti: 18 v prvem letu po rojstvu, 4 starejši otroci, skupaj 22. Od teh 14 iz
cerkvenega zakona.
Prvo sveto obhajilo: 32 otrok iz 3. razreda.
Podeljenih svetih obhajil: 54.000.
Poroke: 5 cerkveno sklenjenih zakonov.
Pogrebi: 34 cerkvenih pogrebov in 2 pokopana drugje (Col, Budanje)
Število nedeljnikov: otroci: 188, ženske: 368, moški: 267. Skupaj: 823
Stroški investicije pri obnovi cerkve so pokriti, Bog povrni vsem sodelujočim.

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

