RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 21. 01. 2018 – 28. 01. 2018
3. ned. med
letom
21. 01. 2018
Pon., 22. 01.
Vincencij
Torek, 23. 01.
Sreda, 24. 01.
Frančišek
Saleški
Četrtek,25. 01.
Spreobrnjenje
ap. Pavla
Petek, 26. 01.
Timotej in Tit
Sobota, 27.01.
Angela Merici
4. ned. med
letom
Nedelja SP
28. 01. 2018

08.00
10.00
18.00
10.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30

+ Tomaž Štrancar, I. Kosovela 23
Za žive in rajne župljane
++ Božič, Kožmani 23
DSO: + Albina in starši Batagelj
Obl. + Jožef Brecelj, Žapuže 43/a
V dober namen, Polževa ul.
Za zdravje in Božjo pomoč
8. dan + Vladimir Jejčič, Bevkova 4
+ Nikolaj Čoha, Kožmani 26
8. dan + Leopolda Terčelj, Cebejeva 43

17.00
18.30

Žapuže: + duh. Bogomil Brecelj, dar nečakinja
++ starši, Polževa 15

07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

+ Rajko Marc, Vipavska 15/c
+ Slavica Ergaver, Polževa 21
+ Marija Bajec, Polževa 34
+ Jožef Lemut, Kožmani 3
30. dan + Marija Krapež, Cebejeva 46
Za žive in rajne župljane
+ Marija Kete, Grivče 8/a

Oddane maše: + Janez in Vida Stibilj, Kosovelova 1

Vodi nas k edinosti
gOspOd,
zahvaljujemO se ti
za pOgum in zvestObO
tvOjih služabnikOv,
ki sO dali svOje življenje
v pričevanje za svOjO verO.
Odpusti jim vse napake,
ki sO jih stOrili
prOti svOjim bratOm.
Ozdravi nas
naših razdeljenOsti
ter nas vOdi
k miru in edinOsti.
Basil Hume
(Družina, Molitev tedna)

3. NED. MED
LETOM

21. 01. 2018 – 28. 01. 2018; št. 3/18
'Radost ljubezni' – DRUŽINA IN CERKEV
Cerkev z veseljem gleda na družine, ki
SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU
ostajajo zveste evangeljskemu nauku.
Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,14-20)
Zahvaljuje se jim za njihovo pričevanje.
Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v
Te družine verodostojno pričajo o lepoti
Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in
nerazvezljivega in za vedno zvestega
govóril: »Čas se je dopólnil in Božje
zakona. Družina je »domača Cerkev«,
kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se
tu dozoreva prvo izkustvo občestva med
in vérujte evangeliju!« Ko je šel ob
ljudmi, v katerem se zrcali skrivnost Sv.
Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in
Trojice. V družini se človek nauči
Andreja, Simonovega brata, ki sta metala
vztrajnosti in veselja do dela, bratske
mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.
ljubezni in velikodušnega odpuščanja,
Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in
tudi večkratnega, zlasti pa češčenja
narédil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj
Boga z molitvijo in darovanjem svojega
sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel
življenja (AL86).
malo naprej, je zagledal Jakoba,
Zebedêjevega sina, in njegovega brata
Cerkev je družina družin, ki jo življenje
Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in
vseh domačih družinskih Cerkva bogati.
popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In
Zato zaradi zakramenta zakona vsaka
pustila sta očeta Zebedêja z najemniki v
družina dejansko postane dobrina za
čolnu ter odšla za njim.
Cerkev. Medsebojna povezanost med
družino in Cerkvijo je v tem, da je
Cerkev dobrina za družino, družina pa
dobrina za Cerkev. Ohraniti ta od
Gospoda prejeti zakramentalni dar ne
vključuje samo posamezne družine,
temveč tudi krščansko občestvo v
celoti (AL87).
Ljubezen, ki jo živijo družine, je moč
za življenje Cerkve. Združitveni
namen zakona je stalen klic k rasti te
ljubezni. Zakonci v svoji zavezi ljubezni izkušajo lepoto očetovstva in materinstva;
delijo si načrte in prizadevanja, želje in skrbi; učijo se skrbeti drug za drugega in si
medsebojno odpuščati. V tej ljubezni so trenutki skupne sreče, prav tako pa se tudi
podpirajo v težkih obdobjih svoje življenjske zgodbe. Lepota medsebojnega daru,
veselje nad življenjem, ki se rodi, in ljubeča skrb vseh članov, od otrok do starejših,
so sadovi, ki naredijo odgovor na poklicanost družine edinstven in nenadomestljiv. To
velja tako za Cerkev kot tudi za celotno družbo (AL88).

OZNANILA ZA TEDEN 14. 01. 2018 – 21. 01. 2018
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in kadar sem doma.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši,
pridite molimo!

Nedelja Svetega pisma 2018

Verouk je reden za vse skupine.
Mladinska in veroučna maša v petek: Sodelujejo
mladi iz 9. razreda. Tudi drugi lepo povabljeni, da
se redno udeležujete otroških maš ob petkih.
Vedno so tudi starši povabljeni, da preberejo berilo,
lahko dodajo tudi prošnjo ali zahvalo.
Dar za župnijo: 270 EUR, 5 darovalcev, 47 EUR za oznanila, Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: IX. Korpusa, sledi Ul. Vena Pilona. To je zadnja ulica
na seznamu preden začnemo od začetka. Kot lani, pa bomo tudi letos povabili starše,
da sodelujejo pri čiščenju in krašenju cerkve. Zato bodo po Ulici Vena Pilona na vrsti
starši, od prvega razreda naprej. Starši, ki imajo pri verouku več otrok, se udeležijo
čiščenja in krašenja cerkve enkrat.
Otroci tretjega razreda povabljeni na prvo strežniško srečanje: ponedeljkova
skupina v ponedeljek ob 16.30 v zakristiji, četrtkova skupina pa v četrtek ob 16.40 v
zakristiji. Navdušimo otroke za službo ob oltarju.
Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19h v župnišču.
Animatorji Svetopisemskih uric: V ponedeljek ob 20.15 v župnišču.
Delavnica molitve in življenja za otroke: Torek ob 17h v župnišču.
Delavnica molitve in življenja za starše in druge odrasle: V sredo ob 19h v
Marijinem domu, učilnica zgoraj. Lahko se še pridružite.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci povabljeni v četrtek ob 17h v župnišče.
Svetopisemska urica za predšolske otroke, stare 3-6 let: Srečanje v petek ob 17h
v Marijinem domu.
Mladi, prvi letnik srednjih šol: Srečanje v petek ob 19.30 v župnišču.
Tajništvo ŽPS: Sestanek bo v soboto ob 19h v župnišču.
Blagoslov domov: V tem tednu:
Ob Hublju: ponedeljek od 10.15 – 12.00 in 15.30 – 16.30
Polževa: torek od 09h – 12h in od 15.30 – 19.00
Lavričeva: sreda od 09h – 12h in od 15.30 – 18.00
Štrancarjeva, Cankarjev trg, Levstikova: četrtek: 11h – 12h
in 15h – 16h
Idrijska: petek 9h – 12h in 15.30 – 18.00
Kožmani: sobota 09h -12h in 15h – 18h

Rožni venec pred mašo: Ker je prva molivka Danica v bolnici, poskrbimo, da se rožni
venec moli pred vsako sveto mašo, voditelji posameznih desetk se lahko menjate. Po
prazniku svetih treh kraljev, je čas navadnih tednov med letom, zato izberemo rožni
venec glede na dan v tednu, kot ste navajeni. Ponedeljek veseli del, torek in petek
žalostni del, sreda, sobota in nedelja častitljivi del, četrtek pa svetli del.

»Gospod naj te
blagoslovi in te
varuje. Gospod naj
da sijati svoje
obličje nad tabo in
naj ti bo milostljiv.
Gospod naj dvigne
svoje obličje nadte
in ti podeli mir«
(4 Mz 6,24-26).

Z Bogom v družini
28. januarja obhajamo NEDELJO SVETEGA PISMA, letos že 29.
leto. Prva je bila na pobudo biblicistov leta 1990. Letošnja bo
potekala pod geslom Z Bogom v družini: »Kakor je svet ta, ki vas
je poklical, bodite tudi sami sveti« (1Pt 1,15).
Iz tega gesla razberemo, da nas želi svetopisemska nedelja
spodbuditi k razmisleku o mestu, ki ga damo v naših družinah
Božji besedi, zapisani v Svetem pismu. Ali imamo Sveto pismo?
Ali ga beremo in premišljujemo? Se ob Svetem pismu
pogovarjamo? Božja beseda je pripravljena hraniti naše medsebojne odnose in jih
posvečevati z Božjo navzočnostjo.
Slovensko biblično gibanje tudi letos vabi vse prijatelje Božje besede na srečanje ob
Božji besedi. Na svetopisemsko nedeljo bo to tudi v Vipavi (Škofijska gimnazija) ob
15. uri. Glavni gost srečanja in predavatelj bo škof dr. Jurij Bizjak. Vsi lepo vabljeni,
še zlasti člani biblične skupine in bralci Božje besede v cerkvi.
NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV
Liturgični bralci: Redno mesečno srečanje bo v ponedeljek, 29. 1. ob 19h, v
župnišču.
Mladi in animatorji: V petek, 2. februarja povabljeni v župnišče na družabni večer,
prinesite s seboj družabne igre. Spotoma se bomo pogovorili še o pomembnih
datumih za naprej.
Jaslice: V petek, 2. februarja, bomo obhajali svečnico. Po maši jasličarji pospravijo
jaslice in vse kar spada k božični okrasitvi.
Župnijski pastoralni svet: Srečanje bo v soboto, 3. februarja ob 19h, v župnišču.
Krstna nedelja bo zadnjo nedeljo v februarju, 25. 2. 2018 ob 10h, otroke prijavite v
župnišču. Naslednja krstna nedelja bo 8. aprila, nedelja po Veliki noči.
Smučarski dan v Zoncolanu (Italija) bo v četrtek, 8. 2., dela prost dan. Prijave za
avtobus sprejemam do 25. januarja, osebno, po telefonu ali na e-pošto, cena avtobusa
približno 10 EUR, smučarske vozovnice 35 za odrasle in 26 za otroke, upam pa še na
skupinski popust.
Ob slovenskem kulturnem prazniku, v sredo 7. februarja 2018 ob 20. uri vabi Klub
krščanskih izobražencev Ajdovščina v galerijo Lična hiša v Ajdovščini na večer
besede in glasbe z umetnico pianistko Andrejo Kosmač. Glasbeno bodo večer
obogatili njeni otroci: Ana, klavir, Manca, violina in Nejc, čelo.

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

