RAZPORED SVETIH MAŠ 29. 07. 2018 – 05. 08. 2018
17. NAV.
NED.
29. JUL. 2018
Poned., 30. 7.

Torek, 31. 7.
Ignacij Lojolski
Sreda, 01. 8.
Alfonz Ligvorij
Četrtek, 02. 8.
Petek, 03. 8.
Prvi petek
Sobota, 04. 8.
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Janez Vianney

18. NAV.
NED.
5. AVG. 2018

08.00
10.00
19.00

++ starši, brata in sestra, Kožmani
Za žive in rajne župljane
+ Julijan Cebejeva
+ Danica
DSO: ++ Črnigoj in Jakopič
++ Pregelj, Kidričeva
+ Franc, Kožmani , dar Božič
+ duh. Slavko Černigoj in za duh. pok., Grivška
++ Kobal, Kosovelova
+ Nada , M. Klemenčiča
++ starši, Cebejeva
++ Polanc, Cebejeva
Za duhovne poklice, Cebejeva
Za duhovne poklice, Livada
+ Peter , Žapuže
V čast MB, Lavričeva
++ Nusdorfer, Polževa
Za žive in rajne župljane
+ Vladimir , Cebejeva

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

17. NAV. NED.

29. 07. 2018 – 05. 08. 2018; št. 29/18
Uradne ure: Četrtek 08.00 – 10.00 in 18.00 – 19.00.
Darovi za obnovo prezbiterija:
1.810,00 EUR, 10 darovalcev. Bog
povrni! Iskrena zahvala tudi vsem, ki
ste v preteklem tednu postavljali in
nato pospravljali gradbeni oder ter
vsem pleskarjem, ki ste pobelili
prezbiterij, hvala tudi za vse druge
prostovoljne ure okrog elektrike in
ozvočenja.
Nabirka za misijonska vozila:
2.870,93 EUR.
Čiščenje in krašenje cerkve:
Slomškova ulica, sledi Gornje Žapuže.

MOLITEV V PRIPRAVI NA
VEČNE ZAOBLJUBE
Vsemogočni in usmiljeni Bog,
svojo služabnico sestro Emo si s
krstom poklical,
da postane sveta.
Ne dovoli, da bi to kdaj pozabila.
Naj v njenem srcu
po delovanju Svetega Duha
nikoli ne ugasne plamen vere,
ki naj v njem prebuja veselje,
ker so naša imena zapisana v
nebesih: imena vseh, ki si jih
poklical z istim klicem,
in vseh, h katerim so poslani.
Naj se ti preda
v popolnem zaupanju,
da se bo mogla vedno veseliti
poti,
ki si jo izbral zanjo
in bo mogla biti Tvoja priča do
skrajnih meja sveta
in skozi trdoto src.
Podpiraj jo s svojo milostjo,
da bo svoje darovanje
pridruženo evharistični daritvi
mogla do kraja izpolniti.
Sprejmi te prošnje po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.

Češčenje Najsvetejšega v četrtek po
večerni maši.
Župnijski gospodarski svet: Seja je
bila v sredo, sklep seje je, da se v
prihodnje prebeli tudi cerkvena ladja,
da bo cerkev zaključena. Upamo, da
nam uspe to še pred zimo.
Opera Verona: Odhod avtobusa bo v
petek ob 16h izpred župnišča v
Šturjah. Ker bomo sedeli na kamnitih
stopnicah, priporočam, da s seboj
vzamete blazino. V poznih večernih
urah ne bo odveč kakšna jakna,
morda tudi steklenica vode. Vračamo se v jutranjih urah.
Prvi petek: V dopoldanskem času starejšim in bolnim prinesem sveto obhajilo.
Vsi ostali pa povabljeni k sveti maši, počastimo Jezusovo Srce.
Oklicana sta: Nevesta Meta iz Žapuž in ženin Aljaž iz Dolge Poljane. Želimo
jima božjega blagoslova na priprošnjo svetih zakoncev Ane in Joahima, ki sta
zavetnika poročenih. Srečno!

