RAZPORED SVETIH MAŠ 21. 10. 2018 – 28. 10. 2018
28. NAV.
NED.
21. OKT. 2018
Poned. 22. 10.
Janez Pavel II.

Torek, 23. 10.

08.00
10.00
19.00
10.00
19.00
19.00

+ Lojzka Vidmar, dar Lavričeva
Za žive in rajne župljane
++ starši Trošt, Žapuže
DSO: + Marija Magdalena Premrl
+ Kazimir Furlan, Lavričeva
V dober namen, V. Pilona

07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
08.00
10.00
18.00

V zahvalo za 50 let življenja, Vipavska cesta
30. dan + Pavel , Vipavska cesta
++ starši Verč in Koren, Polževa
+ Vincencij , Polževa
+ Bernarda in Jožef Brecelj, Lavričeva
Za otroke in družine, Bazoviška
V zahvalo, Cebejeva
++ Mervič, IV. Prekomorska
+ Darko in ++ Vrtovec
Za žive in rajne župljane
V dober namen, Pregelj, Polževa

Janez Capistran

Sreda, 24.10.
Anton M. Claret

Četr., 25. 10.
Darinka

Petek, 26. 10.
Lucijan

Sob., 27. 10.
Sabina

29. NAV.
NED.
28. OKT. 2018

Oddane maše: + Ivana , dar Čibejevi; + Peter , Ob Hublju ; + Pavel ,
Vipavska cesta (3 svete maše); + Jože , Kosovelova (17 svetih
maš); Za naše pokojne, Kožmani (3 svete maše); Za razsvetljenje
in Božjo pomoč; Za nove duhovne poklice in svetost poklicanih.
Božji Sin je postal človek, da bi dal svoje življenje za nas
Tisti čas sta Zebedìjeva sinova Jakob in Janez stopila k Jezusu in mu
rekla: »Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.« Rekel jima
je: »Kaj hočeta, da vama storim? « Rekla sta mu: »Daj nama, da bova
sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus
jima je dejal: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz
pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« Rekla sta
mu: »Moreva.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta
pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena; dati, kdo bo
sedél na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim,
ki jim je to pripravljeno.«
Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza.
Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za
vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med
vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj
bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem
služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi
on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr 10,35-45)
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Molitev za misijone
Gospod Jezus Kristus,
ozri se na svoje misijonarje, duhovnike, redovnike in laike,
ki so vse zapustili, da bi svetu oznanjevali tvojo Besedo
in tvojo ljubezen.
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,
zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci.
Varuj jih v težkih trenutkih.
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.
Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin,
ampak se trudijo le za tvojo slavo in blagor duš.
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.
Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj spoznaval
tvoje blagoslovljeno ime in da ti bodo mogli
sredi vedno večjega števila tvojih sinov in hčera
peti pesem zahvale, odrešenja in slave.
Posebno si moramo prizadevati,
da bomo v majhnih rečeh dobri do ljudi.
Brez vrednosti so tiste visoke misli…
Naša ljubezen se mora kazati v vsakdanjih rečeh.
Baraga

OZNANILA 21. 10.2018 – 28. 10. 2018
Uradne ure: Četrtek 09h – 11h in 17.30 – 18.30.
Verouk je reden za vse skupine. Nekateri otroci hodijo k verouku,
opuščajo pa nedeljsko sveto mašo. Božja zapoved pravi: »Posvečuj
Gospodov dan«, Cerkvena pa: »Bodi ob nedeljah in zapovedanih
praznikih pobožno pri sveti maši«. Uspešen zaključek verouka in prejem
zakramentov (sveto obhajilo, sveta birma) ni mogoč za tiste, ki ne
praznujete nedelje na krščanski način. Ker ob nedeljah poslušamo tudi
Božjo besedo, ki jo poskušamo med tednom živeti, veroučenci to doma
s starši obnovijo tako, da napišejo v liturgičnem zvezku odgovor na
vprašanje (od 3. r. naprej), ki se nanaša na evangelij. Kateheti prosimo,
da to dobrohotno sprejmete.
Pri birmanskem srečanju sodelujejo starši 5. skupine.
Veroučno mašo v petek oblikuje 3. razred – fantje in tista dekleta, ki v
petek niso mogla sodelovati.
Mladinsko srečanje v petek po večerni maši v Marijinem domu.
Molitev pred Najsvetejšim v četrtek po večerni maši. Pridite, molimo!
Skrb za cerkev: Grivče, sledi Polževa 1 – 21.
Darovi za cerkev: 2.075 EUR, 12 darovalcev. Bog povrni!
Vse je pesem: Komorni zbor Ipavska, danes, 21. 10. ob 18h v Logu.
Misijonska nedelja: Današnja nedelja je misijonska. Naš pogled sega k
bratom in sestram po veri, ki živijo daleč od nas in v drugačnih razmerah.
Cerkev v misijonih je mlada Cerkev, ki potrebuje našo pomoč. Z molitvijo
in svojimi darovi podprimo delo naših misijonarjev. Miloščina bo
namenjena misijonom.
Župnijska Karitas: Sodelavci imajo srečanje v četrtek ob 20h v
župnišču.
Večerna zarja: Kratko romanje bo v petek, odhod izpred župnišča ob
10h. Lepo povabljeni.
Strežniki: Srečanje bo v soboto ob 17.30 pred cerkvijo. Strežnike vabim
k rednemu sodelovanju in udeležbi na vajah. Vsak strežnik sodeluje pri
eni od nedeljskih maš in če je le mogoče tudi enkrat pri večerni maši med
tednom. Ni prav, da smo kdaj brez strežnika. To je lepa služba ob
Gospodovem oltarju. Tudi starše prosim, da spodbudite otroke k
sodelovanju.
Vstanem in grem – na glasbeni večer z Bogom: ABEND pripravlja
slavilno molitev in adoracijo v župnijski cerkvi v Vipavskem križu v
soboto, 27. 10. ob 19.30. Vabljeni.

Sprememba ure: Iz sobote na nedeljo bomo prestavili uro na zimski čas.
Že v nedeljo, 28. 10., bo večerna maša ob 18h, med tednom pa po
nedelji ob 18.30.
Dela v cerkvi: V tem tednu so se zaključila pleskarska dela v cerkvi pod
vodstvom Petra Batiča. Iskrena zahvala vsem prostovoljcem, ki ste
pomagali pri pleskanju. Barva sten je usklajena z zahtevami
spomeniškega varstva. Prav tako iskrena zahvala vsem, ki ste se trudili
z ureditvijo elektrike in razsvetljave na simpsih, zelo veliko delo.
Razsvetljava omogoča posebej osvetlitev obokov in posebej osvetlitev
slik, ki so bile v tem tednu skrbno očiščene, Boglonaj. Tudi vsa tri vhodna
vrata v cerkev in zakristijo so obnovljena.
Ker se rado zgodi, da se koga nehote izpusti, naj bo ta skupna zahvala
namenjena vsakemu, ki se je žrtvoval za skupno dobro. Bog povrni. Do
božiča bomo dobili še omare v zakristiji.

NAPOVEDNIK
Spovednik iz Križa bo na razpolago za sveto spoved pred praznikom
Vseh svetih in sicer v ponedeljek, 29. 10. od 16h naprej.
Liturgični bralci: Mesečno srečanje bo v ponedeljek, 29. 10. ob 19h.
Zakonci jubilanti: Na zahvalno nedeljo, 4. novembra ob 10h, se bomo
z zakonci jubilanti Bogu zahvalili za skupno življenjsko pot. Lepo
vabimo vse jubilante (65, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 10 let svetega zakona)
in tiste, ki so se letos poročili, da se udeležijo svete maše, blagoslova in
skupnega druženja po maši v Marijinem domu. Jubilanti, za katere
vemo, dobijo vabilo na dom, povabimo pa tudi vse tiste, za katere ne
vemo, da se nam pridružijo.
6. in 7. razred: Veroučenci obeh razredov povabljeni, da se udeležijo
duhovnega vikenda, ki ga pripravljamo z animatorji in kateheti. Duhovni
vikend bo od 9. do 11. novembra v Otaležu. Starši naj otroke prijavijo
do 4. novembra na župnikov mail: zoran.zornik@rkc.si
Tečaj za krst: Začetek 6. 11. ob 20h v M. domu, tri zaporedne torke.
V sklopu misijonskega leta nas bo v torek 13. 11. ob 19h nagovoril
škof Jurij, v sredo 12. 12. Luka Debevec Mayer (koncert), v torek 15. ali
22. 01. pa g. Jože Mužina.
Datum birme: 22. april 2019 ob 10h (velikonočni ponedeljek).
Datum prvega svetega obhajila: 12. maj 2019 ob 10h.

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

