RAZPORED SVETIH MAŠ 27. 01. 2019 – 03. 02. 2019
3. NAV. NED.
27. JAN. 2019
Ponedeljek
28. 1.
Tomaž Akvinski

Torek, 29. 1.
Sreda, 30. 1.
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SVEČNICA
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+ Rajko Marc, Vipavska c.
Za žive in rajne župljane
+ Stanislav Čehovin, I. Kosovela
DSO: + Silverija Nagode, Žapuže
ŽAPUŽE: + Cvetka Zavadlal, Žapuže
+ Marija Kete, Grivče
++ starši, Cebejeva
++ starši Krušič, Cebejeva
8. dan + Ferdinanda Kobal, Bazoviška
+ Anton Majnik, Ob Hublju
++ Kobal in Krkoč, C. IX. korpusa
Za duše v vicah, Livada
+ Marija Vidmar, C. IX. korpusa , dar soseda
30. dan + Ljudmila Repič, Žapuže - Argentina
++ starši Skomina, Žapuže
+ Marija in Andrej Čoha, Kosovelova
++ starši in sestra, Grivče
Za žive in rajne župljane
+ Helena Kobal, Slejkoti

TRIDNEVNO ROMANJE: SEVERNA ITALIJA IN SVETNIŠKE OSEBNOSTI:
1. dan: 27.04.2019, Ajdovščina – Schio – Vicenza – Lago di Garda
SCHIO, kjer obiščemo cerkev sv. Jožefine Bakhite, prve afriške svetnice.
Nekdanjo sužnjo, ki je kasneje postala kristjanka in redovnica, je papež sv. Janez
Pavel II. leta 2000 proglasil za svetnico upanja. Od tu nas bo pot vodila do mesta
VICENZA. Obiskali bomo MONTE BERICO
2. dan: 28.04.2019, Lago di Grada – Concesio - Bergamo - Sotto il Monte
Concesio pri Bresci, rojstni kraj papeža Pavla VI. Njegova rojstna hiša je spremenjena
v manjši muzej. Po ogledu vožnja proti BERGAMU. Pot nas bo nato vodila do kraja
Sotto il Monte, kjer se je 25. novebra1881 rodil papež sv. Janez XXIII.
3.dan: 29.04.2019, Torino – Ajdovščina
TORINO: Tu sta živela in delovala dva velika moža; sveti Janez Bosco (don Bosco),
ustanovitelj salezijancev in Jožef Cotollegno, ki je dal zgraditi Malo hišo božje
previdnosti, ustanovo v kateri najdejo pomoč tisočeri nesrečniki, ogled torinskega
prta, sledi ogled mesta z lepim starim delom. Ogled stolnice iz leta 1498, posvečeno
sv. Janezu Krstniku, ki je tudi zavetnik mesta. Sprehod skozi mesto med lepimi
palačami, muzeji. Ogled salezijanske cerkve Marije Pomočnice, kjer obiščemo grob
sv. Janeza Bosca, vzpon na grič Superga. Sledi vožnja domov.
Prijave do konca februarja brez akontacije. Če bo dovolj zanimanja, v
marcu prva akontacija (100 EUR), v aprilu druga akontacija (105 EUR).
Natančen program lahko vzamete zadaj v cerkvi ali v župnišču.

3. NAV. NED.

27. 01. 2019 – 03. 02. 2019; št. 4/19
SVETOPISEMSKA NEDELJA IN MESTNI MISIJON
Danes je Svetopisemska nedelja. Nagovarja me sveti Luka,
evangelist, ki začne evangelij tako prepričljivo: »Ker so že mnogi
poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami,
kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in
služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka
natančno poizvedel, tebi, nadvse odlični Teofil, vse
po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, o
katerih si bil poučen.«
Evangelistu Luku, ki je bil poučen o dogodkih okrog
Jezusa, ni bilo vseeno za prijatelja Teofila iz Grčije,
zato mu je poslal pismo o Jezusovih dogodkih, da bi
tudi on, tam v daljni Grčiji, spoznal delo odrešenja.
To njegovo pismo je postalo evangelij, ki ga beremo
v Svetem pismu. Vera se vedno prenaša s
sporočanjem. Če utihnemo, vera ne more najti poti do bližnjih.
Zgibanka o misijonskem programu je že pri vas doma ali jo vzamete
v cerkvi. Zdaj smo na vrsti mi, da, kakor evangelist Luka, ne
ostanemo tiho. Dober mesec do misijona je spodbuda, da mi
postanemo misijonarji: da najprej doma spregovorimo o misijonu,
potem pa tudi izven svoje hiše. Zdaj poiščimo v zgibanki tiste stvari,
ki jih nočemo izpustiti. Tako si naredimo načrt. V zadnjem trenutku
nas bo sicer gotovo kaj zmotilo. In bo šel misijonski dogodek mimo
nas. Če pa naredimo načrt in si postavimo prioritete, nas vsakdanje
malenkosti ne bodo odtrgale od našega načrta.
Tako pogosto slišimo, da mora biti Cerkev misijonarska, ne le tam v
črni Afriki, ampak tudi v naši domovini. Mi smo Cerkev in od nas je
odvisno, če hočemo ta čas porabiti za oznanilo misijonskega
dogajanja v postu.
Kaj je namen misijona, te duhovne obnove v župniji, izrekamo vsako
nedeljo pri molitvi za blagoslov misijonskemu letu: »Da bi te tisti, ki
te ljubijo, še bolj ljubili, in da bi se tisti, ki so se oddaljili, znova
približali Tebi.« Prav ta molitev naj nas spodbudi, da bomo
spregovorili in povabili svoje domače in druge bližnje.

OZNANILA 27. 01. 2019 – 03. 02. 2019
Uradne ure: V četrtek 09h do 11h in 17h – 18h. Na zvonec je potrebno
močneje pritisniti tam, kjer je narisan prst. Pritisniti je potrebno desno stran
tipke, ne pa na sredini. Vrata so zaradi zime pač zaprta.
Verouk bo v tem tednu reden za vse skupine.
Birmanci bodo v petek imeli drugi test v tem
veroučnem letu.
Vse Pismo je navdihnjeno
od Boga in koristno za
Petkova otroška maša: Sodelovanje pripravijo
poučevanje, svarjenje, za
deklice iz 2. razreda.
poboljševanje in vzgojo v
Skrb za cerkev: Spodnje Žapuže in Breclji, sledi
pravičnosti. (2 Tim, 3,16)
Nove Žapuže.
Darovi za župnijo: 450 EUR, 5 darovalcev.
Dar za Oznanila: 30 EUR, 2 darovalca. 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: Lavričeva, Cebejeva, Grivška pot, Polževa, Trata, Livada, Slomškova,
Cankarjev trg, Levstikova, Idrijska, Vipavska, Goriška, Štrancarjeva, IX.
korpus
16.30: Slejkoti, Bazoviška, Vojkova, Kosovelova, Kidričeva, Pot v Žapuže
17.00: Žapuže, Kožmani, Ob Hublju
17.30: Grivče, V. Pilona, IV. prekomorska, Na Brajdi, Bevkova, M.
Klemenčiča
18.00: Rožni venec in nato maša ob 18.30.
Blagoslov domov: V tem tednu bom obiskal naslednje ulice za blagoslov:
Žapuže: od 1-43: ponedeljek 9h – 12h, 15h – 17.15 in 18h do 19h.
Žapuže: pod cerkvijo: Torek 17h – 19h.
Kožmani: sreda 9h – 12h in 16h – 18h.
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.
Liturgični bralci: Ker bo danes predavanje v Vipavi, bomo imeli srečanje
pred misijonom, jutri pa odpade.
Načrtujemo smučarski dan v Zoncolanu v petek, 8. februarja, dela prost
dan – kulturni praznik. Prijave za avtobus sprejemam do 1. februarja. Cena
smučarske vozovnice za skupine nad 25 oseb je 28 EUR na osebo (sicer je
37 EUR), za prevoz pa okrog 10 EUR, če bo avtobus kolikor toliko poln.
Otroci imajo dodaten popust pri smučarskih kartah. Zavarovanje ne škoduje.

Obhajilo starejšim in bolnim prineseva na dom v petek dopoldne.
Zakonska skupina ima srečanje v petek ob 20h v župnišču.
Kulturni dogodek: 3. razredi OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine bodo imeli
krajši kulturni program "Delimo kulturo" v soboto, 2. februarja 2019 ob
11.30 na Cankarjevem trgu v Šturjah. Namen je počastitev slovenskega
kulturnega praznika in meseca februarja kot meseca kulture. Vabljeni!
Svečnica: V soboto bo praznik Jezusovega darovanja ali svečnica. Pri
večerni maši bo blagoslov misijonskih sveč, ki jih boste potem odnesli
domov. Povabim vas, da vsak večer v februarju ob misijonski sveči zmolimo
za uspeh misijona v naši župniji in v našem mestu. Prostovoljni dar za svečo
lahko oddate v miloščino. Na svečkah bo logotip misijona. Pri vsaki maši
bomo od svečnice naprej prižgali tudi velikonočno svečo z logotipom
misijona. Naj nas vsa ta znamenja ogrejejo za postni misijon.
Zgibanka z razporedom misijona: Delil sem jo pri obisku domov, zadaj v
cerkvi pa so še na razpolago. Vas povabim, da jo vzamete in ponudite še
komu v vaši soseski. V programu je kar nekaj stvari, ki so lahko zanimive tudi
za oddaljene ali neverne. Vsi se potrudimo, da oznanimo misijonsko
dogajanje.
Otroški pevski zbor gre v nedeljo na slovensko srečanje otroških zborov na
Rakovnik (Ljubljana). Odhod z avtobusom ob 9h izpred šturske šole.

NAPOVEDNIK
Krstna nedelja v Šturjah bo 17. 02. 2019, otroke prijavite za sveti krst.
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.)
Birmanski botri: Vsem birmanskim botrom, ki so bili pravočasno prijavljeni,
sem pisal in jih povabil, da v nedeljo, 10. 2. 2019, ob 10h, izročijo Sveto
pismo svojim birmancem. Rok za oddajo birmanskih potrdil je potekel ob
Božiču 2018. Nekateri kljub spodbudi do zdaj še niso oddali potrdil za botre.
Srečanje za vse mlade: V pripravi na misijon bosta v petek, 22. 2., za mlade
oblikovala srečanje misijonarja salezijanca Klemen Balažic in Janez
Suhoveršnik. Mladi, rezervirajte si čas za to srečanje, ki se bo začelo z
večerno mašo. Povabite tudi prijatelje iz veroučnih let.

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

