RAZPORED SVETIH MAŠ 25. 08. 2019 – 01. 09. 2019
21. NAV. NED.
25. AVG. 2019
Poned., 26. 8.
Aleksander
Torek, 27. 8.
Monika
Sreda, 28. 8.
Avguštin
Četrtek, 29. 8.
Mučeništvo
Janeza Krstnika

Petek, 30. 8.
Srečko

Sobota, 31. 8.
Pavlin
22. NAV. NED.
01. SEPT.
2019

08.00
10.00
19.00
10.00
19.30
19.30
07.00
19.30
19.30
19.30
07.00
19.30

+ Boža Terčelj, Grivče 5
Za žive in rajne župljane
+ Roza Lemut, Žapuže
DSO: ++ Makovec in Černigoj
ŽAPUŽE: Za zdravje in priprošnjo, Kožmani 4
V čast SD za zdravje in pomoč, Cebejeva 4
+ Zdenko Terčelj, Grivče 5/a, dar prijatelji
+ Egon Stibilj, Idrijska 6
8. dan + Boris Čermelj
+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
ŽAPUŽE: ++ Štrancar, Žapuže 7
++ Pregelj, Kidričeva 52
++ Čermelj, Idrijska 29

07.00
19.30
19.30
13.00
08.00
10.00
19.00

V čast Srcu Jezusovemu, Grivče 8
++ Štrancar in Merkelj, Idrijska 16/c
+ Janez Arnol
VIŠARJE: Po namenu romarjev
Za naše prvoobhajance, Grivška pot
Za žive in rajne župljane
+ duh. Angel B. in + Niko Batič, IX. korpus 19

JEZUS JE ODREŠENIK VSEH LJUDI
(Lk 13,22-30)

Tisti čas je Jezus na poti v Jeruzalem šel skozi mesta in vasi in učil.
Tedaj mu je nekdo rekel: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?«
On pa jim je dejal: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti
povem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni
gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na
vrata in govoriti: ›Gospod, odpri nam!‹ Pa vam bo odvrnil: ›Ne vem, od
kod ste.‹ Tedaj mu boste začeli govoriti: ›S teboj smo jedli in pili in po
naših ulicah si učil,‹ toda rekel vam bo: ›Ne vem, od kod ste. Pojdite
proč izpred mene vsi, ki delate krivico!‹ Tam bo jok in škripanje z
zobmi, ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke v
Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven. Prišli pa bodo od vzhoda in
zahoda, od severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu.
In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.«
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Misli papeža Frančiška
Pot k sreči
Bog je na človekovo prirojeno hrepenenje po sreči odgovoril z blagri,
ki so dopolnitev desetih zapovedi. Medtem ko slednje skoraj vsi
poznamo na pamet, ker smo se jih učili pri verouku, poznajo blagre le
redki. Zato bi si jih morali ponavljati vsak dan, dokler se nam ne
vtisnejo v srce.
Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljoznanenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško
kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse
húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v
nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred
vami.

Svetujem vam, da knjižico z evangeliji vedno nosite s seboj – v žepu
ali torbici. Blagre najdete v petem poglavju Matejevega evangelija.
Vsak dan jih preberite, da jih ne pozabite, ker nam je to postavo dal
Jezus sam! Te besede namreč vsebujejo vso novost, ki nam jo je
prinesel Kristus, čisto vso. Pravzaprav so blagri Jezusov portret,
njegov življenjski slog; so pot k resnični sreči, po kateri lahko hodimo
tudi mi z milostjo, ki nam jo daje Jezus.
Splošna avdienca, 6. avg. 2014
(Nekdo mi je v tem poletju podaril knjigo O sreči – papeževe misli o
srečnem življenju. Kakšno misel bom podelil z vami v Oznanilih skozi
prihajajoče pastoralno leto.)

Vpis k verouku in srečanje za starše:

OZNANILA
Uradne ure: V četrtek od 9h do 11h in od 18h do 19h.
Skrb za cerkev: Kidričeva in Pot v Žapuže, sledi Vipavska cesta.
Darovi za župnijo: 275 EUR, 2 darovalca, Bog povrni.
Molitev pred Najsvetejšim bo v četrtek po maši.
Karitas vabi ob sredah ob 7h na pohod, zbirno mesto je pred
župniščem.
Oklicana sta: Ženin Matjaž Černigoj, Lokavec 118/a in nevesta
Polona Štrancar, Žapuže 7. Iskrenim čestitkam pridružujemo tudi
prošnjo, da bi ju vedno spremljal Božji blagoslov in priprošnja Matere
Marije.
Kateheti: Srečanje bo v četrtek po maši in češčenju (20.30) v župnišču.
Tečaj za krst: Priprava na krst za starše prvega otroka poteka tri
zaporedne torek v septembru: 3., 10. in 17. septembra v Marijinem domu
v Šturjah. Pred prvim srečanjem se oglasite pri domačem župniku. Za krst
drugega otroka pa se starša namesto tečaja dogovorita za srečanje in
pripravo pri domačem župniku.
Priprava na zakon: od nedelje, 8. septembra do nedelje, 13. oktobra.
Srečanja potekajo šest zaporednih nedelj v župnišču v Šturjah, s pričetkom
ob 16h. Informacije in prijave: Marko Sabotič, marko.sabotic@gmail.com,
051 677 727.
Shod v Logu bo v nedeljo, 1. sept. Spovedovanje ob 16h, maša ob 17h.
Jutranje maše ob delavnikih bodo, če bodo mašni nameni, zato ste
povabljeni, da ob naročanju svetih maš dovolite, da se maša daruje zjutraj.

Urnik verouka za veroučno leto 2019/20. Vse pripombe staršev
smo uskladili, tako da ne bo več sprememb. Odprto vprašanje je
samo še za 7. razred.
ponedeljek
sreda
četrtek

15.00
7. raz
1. raz
5. raz
8. raz
2. raz

16.00
7. raz
4. raz
5. raz
6. raz
3. raz
9. raz

17.00
1. raz
4. raz
predšolski
3. raz
2. raz

Drugi razred: Ponedeljek, 2. 9. ob 19.30
Tretji razred: Torek, 3. 9. ob 19.30
Četrti, peti, šesti razred: Sreda, 4. 9. ob 19.30
Sedmi, osmi, deveti razred: Četrtek, 5. 9. ob 20.00
Predšolski in prvi razred: Petek, 6. 9. ob 19.30
Starši na enem srečanju vpišete vse otroke iz družine, ki bodo obiskovali
verouk. Na srečanju boste dobili vse veroučne pripomočke, zato jih letos
ne kupujte v Zvončku.
Prispevek za veroučno leto 2019/20 je 15 EUR na družino. Če kdo ne
more, ni treba prispevati.
Veroučni pripomočki, dobite jih ob vpisu otroka in poravnate stroške:
1. raz.: Praznujemo in se veselimo – 10 EUR + liturgični zv. – 5 EUR
2. raz.: Praznujemo z Jezusom – 10 EUR + liturgični zvezek – 5 EUR
3. raz.: Kristjani praznujemo skupaj – 10 EUR + lit. zvezek – 5 EUR
4. raz.: Pot v srečno življenje – knjiga 8,50 EUR + mapa + lit. zv. – 5 EUR
5. raz.: Znamenja na poti k Bogu – knjiga 8,50 EUR + del. zv. 5,50 EUR +
lit. zvezek – 5 EUR
6. raz.: Skupaj v novi svet – knjiga 8,50 EUR + mapa + lit. zv. – 5 EUR
7. raz.: V življenje – knjiga 8,50 EUR + del. zv. 5,50 EUR + lit. zv. – 5 EUR.
8. raz.: mapa + liturgični zvezek – 5 EUR in Sveto pismo od doma
9. raz.: mapa + liturgični zvezek – 5 EUR in Sveto pismo od doma
Mape boste dobili ob vpisu k verouku. Nekateri razredi, kot piše, ne bodo
imeli delovnega zvezka, pač pa mapo za liste, ki jih bomo delili pri verouku.
Doma ali pri sorodnikih poglejte, če morda že imate knjigo od starejših
otrok, v tem primeru ni treba nabavljati nove.
Izračunajte kaj potrebujete in pridite na srečanje s čim bolj točnim zneskom,
da ne bomo iskali drobiža za vračanje.
Začetek verouka: V prvem tednu septembra bo v času verouka sveta
spoved za otroke od 4. razreda naprej, verouk pa začnemo za vse razrede
v tednu po 8. septembru.
Katehetska nedelja: Za blagoslov novemu šolskemu in veroučnemu letu
bomo prosili v nedeljo, 8. septembra. K tej maši lahko prinesete tudi šolske
torbe, ki jih bomo blagoslovili.
Romanje na sv. Višarje bo v soboto, 31. 8. 2019, odhod izpred župnišča:
Prvi avtobus ob 6h, priporočam primerno obutev, pohodne palice, malico.
Drugi avtobus ob 07.30. Tretji avtobus se ni napolnil, zato ga odpovedujem.
Obleka naj bo primerna za jesensko vreme na 1766m nad morjem.
Cena gondole v obe smeri 10,50 EUR, enosmerna pa 7,50 EUR.
Kosilo 12 EUR, muzej v Kobaridu 7 EUR, prevoz 15 EUR. Vsak naj si sam
izračuna skupno ceno glede na to, kaj bo koristil. Imejte točen znesek, da
ne bo treba iskati drobiža za vračanje.

