RAZPORED SVETIH MAŠ 23. 12. 2018 – 30. 12. 2018
4. ADV. NED.
23. DEC. 2018
Poned. 24. 12.
Sveti večer
Torek, 25. 12.
BOŽIČ

Sreda, 26.12.
Štefan
Četr., 27. 12.
Janez, ap

Petek, 28. 12.
Nedolžni otroci

Sob., 29. 12.
Tomaž Becket
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++ starši in sorodniki, Na Brajdi
Za žive in rajne župljane
+ Stanislav Skupek, Lavričeva
DSO: Po namenu darovalca
+ Miroslav Stres, IV. Prekomorska
Za zdravje, Žapuže
++ Marc, Levstikova
+ Ciril Kranjc, IV. Prekomorska
V čast Kristusovemu rojstvu za župnijo
Litanije in blagoslov
+ Vida Petrič, Cebejeva
Za zdravje
30. dan + Marija Elender, Bevkova
++ starši in brat Marc, Levstikova
V zahvalo in priprošnjo, V. Pilona
+ Marija Krapež, Lavričeva
V zahvalo MB ob zlati poroki
Po namenu, Grivče
Žapuže: V dober namen, Žapuže
+ Angel Kete, IV. Prekomorska
Obl. + Marija Krapež, Cebejeva
Za žive in rajne župljane
+ brat in starši Pahor, Grivška

Oddane maše: ++ Hladnik in Hlede, Polževa

ODREŠENIK PRIDE K NAM
(Lk 1,39-45)

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore, v mesto na
Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je
Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganílo v njenem
telesu. Elizabeta je polna Svetega Duha na ves glas vzkliknila in rekla:
»Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod
meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas
tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja
zganílo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal
Gospod!«

4. ADV. NED.

23. 12. 2018 – 30. 12. 2018; št. 49/18
BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji«
(Lk 2,14)
To je bilo oznanilo angelov, ki se je s
pesmijo razlegalo v sveti božični niči po
betlehemskih poljanah. To božično
sporočilo je tako pomenljivo, bogato in
veličastno, da odmeva tudi v naš čas.
Božična noč je noč veselja, hvaležnosti in
upanja. Skupaj z angeli smo tudi mi
povabljeni, da slavimo Boga, ki je dober,
zvest in usmiljen. Povabljeni smo tudi, da
sprejmemo dar nebeškega Očeta, ki nam
v teh dneh pošilja svojega Sina in s tem
podarja našemu življenju nov smisel in
kaže na pravo vsebino človeškega
življenja. V odgovor na ta dar naj bo naše
življenje prežeto z ljubeznijo do Boga in z
našo medsebojno ljubeznijo.
Življenje iz ljubezni namreč prinaša
človeku mir, veselje in novo življenjsko moč, česar nam ta zemeljski svet ne
more dati. Mir, ki ga prinaša Božje dete, ni sad kompromisov in našega
trgovanja, ampak je v pravem pomenu Božji dar.
Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske votline vsem prinese
veselje, novo upanje in mir!

Blagoslovljene božične praznike ter odprta srca za
Jezusovo rojstvo v našem življenju
voščiva vsem faranom tudi vaša duhovnika:
g. Ivan in Zoran

OZNANILA 23. 12. 2018 – 30. 12. 2018
Uradne ure: V tem tednu ne bo uradnih ur. Če sem doma, dobrodošli.
Vsekakor me dobite po večerni maši v župnišču.
Verouk bo ponovno 7. januarja 2019.
Skrb za cerkev: Vipavska cesta, sledi Na Livadi in Na Trati.
Darovi za cerkev: 525 EUR, 7 darovalcev. Bog povrni!
Darovi za stroške Oznanil: 30 EUR, 1 darovalec.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, poklonimo se Emanuelu,
ki je Bog med nami.
Božične voščilnice lahko dobite še danes po dopoldanskih mašah.
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
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
Vsak naj si te pol ure oblikuje po svoje s prošnjo za uspeh župnijskega
misijona pri sebi, družini, župniji…
Luč miru iz Betlehema: Našim skavtom se zahvaljujemo, da so nam
prinesli luč miru iz Betlehema. Naj ta simbolična lučka zasveti v naših
domovih in naj nas spomni na dvoje: najprej, da je Kristus luč sveta, in
potem, da Kristus pravi tudi, da smo mi luč sveta.
Sveti večer, 24. 12.: Ime pove, da je ta večer drugačen, je poln
pričakovanja. Doma ob jaslicah zmolimo za blagoslov doma in družine eno
desetko: Ki si ga Devica rodila. Z blagoslovljeno vodo pokropimo vse
prostore našega doma.
Maše na sveti večer, 24. 12.: Ob 17h za otroke in mlade družine, ob 21h
za starejše, ob 24h slovesna polnočnica, lepo povabljeni. Naj nas enkrat v
letu ne prestraši polnočna ura, to je lepa krščanska tradicija, da kristjani
opolnoči počastimo Kristusovo rojstvo.
Božič pa je naslednji dan: Sveti večer je lepo pričakovanje, praznik pa je
v torek, 25. 12., maše po nedeljskem razporedu.
Miloščina pri božičnih mašah je vaš dar za župnika, iskreno se vam
zahvaljujem, saj duhovniki živimo od vaših darov. Bog povrni!

Trikraljevska akcija: V sredo, 26. 12. bodo domove obiskali mladi in otroci
in vam voščili blagoslovljeno leto 2019. Vaš dar bo namenjen za misijone.
Bog povrni.
Vsi koledniki se udeležite maše v sredo ob 8h zjutraj in po blagoslovu greste
po ulicah, kakor smo vam že določili. Vrnete se v Marijin dom.
Blagoslov otrok bo v petek pri večerni maši, ob spominu na nedolžne
otroke. Otroci lepo povabljeni, da pridete po božični blagoslov otrok.
Verski tisk 2019: Vsi naročniki po pošti boste na dom dobili položnico za
obnovitev naročnin verskega tiska za leto 2019, ki ga prejemate na dom
po pošti. Nekateri želite, da to poravnate v župnišču, lahko vam pomagam
in posredujem plačilo. To lahko uredite do konca januarja.
Družina 104,00 €; Ognjišče 34,30 €; Prijatelj 11,70 €; Misijonska obzorja 9
€; Mohorjeve knjige za leto 2020 stanejo 48 €; Vzgoja 19,80 €; Božje
okolje 26,40 €; Beseda med nami 20,40 €; Communio 34 €; Magnificat
55,80 €; Radovednež 14€; #Najst 23,40€; Cerkev danes – 35,40€. Tisti,
ki boste poravnali tisk v župnišču, zavrzite položnico, ki jo boste morda
dobili od založb.
Pokopališka kapela: Tatovi so, najverjetneje, v noči iz nedelje na
ponedeljek potrgali velik del bakrene strehe. Dejanje je bilo prijavljeno
policiji. V četrtek se je v Šturjah sestal župnijski gospodarski svet obeh
župnij, odločili smo se, da bomo streho v celoti zamenjali z drugačno
kritino, saj je baker že večkrat privabil nepridiprave. Čim prej bomo pridobili
ponudbe izvajalcev in se nato odločili za ustrezno novo streho.
NAPOVEDNIK
Tečaj za krst: Tečaj za krst prvega otroka bo 8., 15., in 22. januarja v
Marijinem domu, opravite ga lahko že pred rojstvom otroka, namenjen je
obema staršema, pred tečajem se prijavite pri domačem župniku. Po
sklepu seje dekanijskih duhovnikov tečaj za drugega otroka ni več
potreben. Starša se dogovorita za srečanje z domačim duhovnikom v
pripravi na krst drugega otroka.
Tečaj za krščanski zakon: Tečaj bo v župnišču v Šturjah od nedelje 20.
jan. do nedelje 24. feb. ob 16h. Pred tečajem se prijavite pri domačem
župniku. Tečaj torej poteka šest zaporednih nedelj po 90 minut.
Obisk in blagoslov pri vas doma: Po prazniku Svetih treh kraljev bom po
lanskem seznamu obiskoval župljane na domu, blagoslov družin. Če še kdo
želi, pa ni prijavljen, se lahko prijavi s prijavnico ali na župnikovo e-pošto.

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

