Maše v tednu od 27.11. – 04.12.2016
1. ADV. NED.
27. nov. 2016
Ned. Karitas

Poned. 28. 11.
Torek 29. 11.
Sreda, 30.11.
Andrej, ap

Četrtek, 01.11.
Petek 02.12.
PRVI PETEK

Sobota 03. 12.
PRVA SOBOTA

2. ADV. NED.
04. dec. 2016

08.00
10.00
18.00
10.00
15.00
18.30
07.00
18.30
18.30
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
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18.00

+ Ana Velikonja, Vojkova 7
Za žive in ++ župljane
+ Pavel Mikuž, Idrijska 5
Maša v domu starejših
Pogrebna sveta maša + Vojko Gregorič, Bevkova 11
+ Marinka Božič, Grivče 10
+ Ivan Kranjc, Štrancarjeva 9
+ Sergeja Volk, Bevkova 2
+ Vida Bratina, Grivška pot 26, dar sosedje
8. dan + Tatjana Kokolj, Ob Hublju 2
+ Niko in Damijan Batič, C. IX. korpusa 19
V čast Svetemu Duhu, C. IX. korpusa 3
V dober namen, Kožmani 23
Za duhovne poklice, Kidričeva 50
+ Franc Praček, Cebejeva 10
+ Alojz Bizjak, Žapuže 37
V zahvalo MB za 60 let zakona
Za žive in rajne župljane
+ Ivo Marc, Levstikova 2

Nekaj koristnih podatkov ob nedelji Karitas:
KARITAS VIPAVSKE DEKANIJE (DK) ima sedež in
skupne skladiščne prostore v Ajdovščini, Vipavska
cesta 11. Kontaktna tel. št. je 05 36 62 372. Predsednik
DK in njen duhovni voditelj je gospod Tomaž Kodrič,
župnik v Podnanosu. Srečanja sodelavcev Karitas so
vsak prvi ponedeljek v mesecu v prostorih DK.

SVETA MAŠA
Sveta maša,
vedno izpraša
vero v naš'ga
Jezusa.
Sveta maša
nam odnaša,
grehe, žalost in
slabost.

URADNE URE DK:
PONEDELJEK od 9. do 11. ure – reševanje zadev z
občino, CSD in posamezniki. Kontaktna oseba je
Jožica Ličen, tel. 041 429 713.Ta dan poteka tudi
Sveta maša,
pospravljanje in čiščenje prostorov.
nam
prinaša,
TOREK od 16.30 do 18.30 ure – evidenca in
mir, veselje in
spremljanje prejemnikov pomoči MZDDS, naročeni
radost.
dobijo paket hrane.
SREDA od 15. do 18. ure – učna pomoč, kreativne
Patricija, Neja in Saša
delavnice in druženje za učence in dijake. Kontaktna
oseba je Tatjana Rupnik, tel. 041 762 029.
ČETRTEK od 16. do 18.30 ure – sprejemanje in oddajanje oblačil in obutve. Vsi
naročeni dobijo paket hrane. Kontaktna oseba je Hermina Radinja, tel. 041 442 238.

OZNANILA
ŽUPNIJA ŠTURJE
1. ADVENTNA NEDELJA
27.11. 2016 – 04.12. 2016; št. 7-16/17
27. november: 1. adventna nedelja

Evangelij: Mt 24, 37-44

Iz svetega evangelija po Mateju
(Mt 24,37-44)

BODITE TOREJ BUDNI!

Zdi se, da nas te dni povsod, kamor se
ozremo, spodbujajo k pripravljenosti.
Opominjajo nas glede na vsakdanje
dogajanje, kaj vse se nam lahko zgodi
nepredvidenega na področju financ,
zdravstva, politike… Opominjajo nas
tako tudi glede na nevsakdanje pojave
in dogajanja: potresi, povodnji…
Kam pa sodi Jezusovo opominjanje iz
današnjega evangelija: »Bodite torej
budni!«?
Ne v eno ne v drugo. Jezus nas va-bi,
naj bo budno naše srce in naš razum.
Naj se odmaknemo od vsakdanjih opominov in strahov, ki nas iz dneva v dan
vznemirjajo in se pripravimo na to, kako
bomo sprejeli darove, ki nam jih bo v
adventu ponudil Gospod. Naj bomo
budni, ko nam želi podariti veselje, ko
se bomo ustavili in si vzeli čas za lep
pogovor s svojim bližjim. Želi nam
podariti vztrajnost, ko se nam bodo
zdelo »brez veze« naša siva vsakdanja
opravila… Rad bi nas razvedril, ko se
bomo odločili za igro z otrokom, ali
obiskom ostarelega…
Gospod trka na naša srca. Resnično
nam je naklonjen kljub naši mlačnosti ali
lenobi; zato nam prihaja naproti in nas
želi spodbuditi za nov začetek.

37 Kakor

pa je bilo v Noetovih dneh, tako
bo tudi ob prihodu Sina človekovega.
38 Kakor so namreč v dneh pred
potopom jedli in pili, se ženili in (hčere)
možili do dne, ko je Noe šel v ladjo, 39 in
niso opazili, dokler ni prišel potop in
uničil vseh: tako bo tudi ob prihodu Sina
človekovega. 40 Takrat bosta dva na
polju: eden bo sprejet, drugi puščen;
41 dve bosta na kamnu mleli: ena bo
sprejeta, druga puščena. 42 Čujte torej,
ker ne veste, katero uro pride vaš
Gospod. 43 To pa vedite, da bi hišni
gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride
tat, čul in bi ne pustil spodkopati svoje
hiše. 44 Zato bodite tudi vi pripravljeni;
zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin
človekov.

Oznanila Šturje
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17.00 – 18.00
Priložnost za pogovor, spoved: V župnišču je priložnost v ponedeljek od 16.00 – 16.45.
Izven tega urnika po predhodnem dogovoru.

Verouk je reden. Pri birmanskih skupinah v petek, 2.12., sodelujejo starši iz III.
skupine: Benko, Brecelj, Čibej, Kete, Kranjc, Kravos, Marc, Rožič.
Strežniki: srečanje za strežnike bo v soboto ob 08.30 pred cerkvijo. Vabljeni tudi
novi strežniki od 2. razreda naprej. Novi strežniki se bodo uvajali v to službo, uradni
sprejem med strežnike bo ob spominu nedolžnih otrok, 28. 12. pri večerni maši.
Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši. Skupaj pred
Najsvetejšim pripravljajmo pot odrešeniku v naše življenje.
Večernice: Vse štiri adventne nedelje vabim k popoldanski pobožnosti ob 14h.
Počastimo Jezusa in Marijo in prejmimo blagoslov z Najsvetejšim.
Čiščenje in krašenje cerkve od 26.11. – 10.12.: Na Trati in Na Livadi
Veroučna in mladinska sveta maša bo v petek, sodeluje 1.r., prva skupina. Otroke
in starše vabim, da se v adventu bolj potrudimo za otroško sveto mašo ob petkih.
Vabljeni vsi otroci in starši, ne le tisti, ki sodelujejo.
Božične voščilnice lahko vzamete vse štiri adventne nedelje pred cerkvijo, vaš dar
bo namenjen misijonom.
Prvi petek: Vabljeni k svetim zakramentom in češčenju Jezusovega Srca. Bolnikov
v petek dopoldne prinesemo sveto obhajilo na dom. Ker smo v adventu, tudi
priložnost za sveto spoved. Sporočite, če želi še kdo prejem zakramentov na domu.
Srečanje izrednih delivcev obhajila: srečanje bo v soboto, 3. 12., po večerni maši
v župnišču.
Miklavževanje: Obdarovanje bo v soboto, 3. 12. ob 17h, v Marijinem domu.
Srečanje za starše naših veroučencev. Starši se udeležite enega srečanja, tudi če
imate več otrok pri verouku.
V tem tednu:
 Ponedeljek, 28.11. po večerni maši: starši 1. razreda
 Torek, 29.11. po večerni maši: starši 2. razreda
 Sreda, 30.11. po večerni maši: starši 3. razreda
 Četrtek, 1.12. po večerni maši in češčenju (ob 19.30) starši 4. r
 Petek, 2.12. po večerni maši: starši 5. razreda
Blagoslov družin in posameznikov: V tem tednu:
Žapuže v torek dopoldne in popoldne do 18.30
Vipavska cesta: v sredo popoldne
Ulica M. Klemenčiča in Bevkova: petek popoldne
Kidričeva, Kosovelova, Vojkova: sobota dopoldne
Prijave še vedno lahko oddate v cerkvi, župnišču ali na e-pošto.

Advent pri nas doma: Vabilo adventa je: bodite duhovno budni in se spreobrnite.
Adventni venček ni okras, ampak znamenje, ki nas spomni, da mora Kristusova luč
vedno bolj posijati v naše življenje. Zato se vsak večer doma zberemo ob
adventnem venčku ali drugem verskem znamenju in zmolimo angelovo češčenje:
Angel Gospodov je oznanil Mariji – in je spočela od Svetega Duha. Z. Marija…
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija…
In beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava Marija…
Prosi za nas sveta Božja porodnica – da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje
svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas
po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Marija romarica: Od 11. dec. naprej bo po župniji romala slika
Marije romarice. Obiskati želi vsak krščanski dom. Vpišite se
zadaj na list tisti, ki sprejemate Marijino sliko v svoj dom. Vsak dan popoldne
jo boste odnesli k naslednjemu, ki bo na seznamu. Seznam bo narejen tako, da
boste nesli čim bližje. Lahko tudi sliko sprejmete v ulici in se zberete k skupni
molitvi.

N A P O V E D N I K:
+ Svetopisemska skupina: ponedeljek, 5.12. po maši
+ Kateheti: torek, 6. 12. po maši
+ Starši 6. r.: sreda, 7. 12. po maši
+ Starši 7. r.: petek, 9. 12. po maši
+ Krasilci/ke in čistilci/ke cerkve: Vabim vas na pogovorno srečanje, ki bo v Marijinem
domu v soboto, 10. 12. po večerni maši. Lepo bi bilo, da se srečamo vsi. Vabimo tudi nove
sodelavce. Pogovorili se bomo predvsem tehnične stvari in pogledali, kako skupine delujejo.
+ ADVENTNI VEČERI 2016
Potekali bodo v avli Škofijske gimnazije v Vipavi:
Prvi večer: četrtek, 1. decembra ob 20. uri: POTREBNO JE VEDETI, TUDI MED NAMI SO
NEVARNE DROGE. Predaval bo kriminalistični inšpektor Marko Hlebec.
Drugi večer: četrtek, 8. decembra ob 20 uri: Z MARIJINIMI SPOROČILI V FATIMI
ZAZNAMOVANO STOLETJE. Predavata zakonca Mojca in Severin Maffi.
Tretji večer: četrtek, 15. decembra ob 2o. uri: VLOGA NADŠKOFA ŠUŠTARJA PRI
OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE. Predavata mag. Jernej Vrtovec in škof dr. Anton Jamnik.
Večere pripravljata Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas vipavske dekanije.
+ Pripravljamo romanje skupaj z župnijo Ajdovščina in Aritoursom: ROMUNIJA

1. dan: četrtek, 27. april: Ajdovščina/Šturje – Mariapocs – Baia Mare
2. dan: petek, 28. april:Baia Mare – Barsana – Voronet – Roman
3. dan: sobota, 29. april: Roman – Bukarešta
4. dan: nedelja, 30. april: Bukarešta – samostan Sinaia – grad Peles – Brasov
5. dan: ponedeljek, 1. maj: Brasov – Bran – Sighisoara – Cluj Napoca
6. dan: torek, 2. maj: Cluj Napoca – Ajdovščina/Šturje

Verski tisk 2017: vse informacije naslednji teden!

CENA: 439 EUR (45 oseb) GRATIS odstopnina na zgodnjo prijavo do 15. januarja 2017!
Odstopnina: 20 EUR (v primeru dokumentirane višje sile).
Način plačila: 100 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti.

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si

Več na spletni strani naše župnije (http://zupnija-sturje.rkc.si/RomanjeSturjeAjdovscinaRomunija2017.pdf)

Kontakt: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26; župnik Zoran Z.: 041 673 292,
e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;
g. Ivan: 041 885 796

ali zadaj v cerkvi, kjer dobite celoten načrt romanja.
Akontacijo lahko vplačate v župnišču do zasedbe sedežev na enem avtobusu oz. do konca
januarja.

