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V zahvalo, Lavričeva 70
V spravo za naše grehe
Za žive in rajne župljane
+ Jože Fegic, dar pevci
+ Ivan Semič, Bevkova 4
DSO: ++ strici in tete, dar Drago Krkoč
ŽAPUŽE: + Silverija Nagode, Žauže 109
++ Bajc in Krašna, Žapuže 33/a
+ Teodora Birsa, Kožmani 24
++ starši, Kožmani 3
++ starši in Nada Krapež, Ob Hublju 2
V čast SD
++ starši Repič, Žapuže 21
V zahvalo za sveti krst
+ Marinka Božič, Grivče 10
V čast SD, po namenu darovalca
V zahvalo in priprošnjo MB, Žapuže 43/B
Za zdravje, M. Klemenčiča 6
V dober namen v čast SD, Kožmani 23
30. dan + Milenka Andlovic, Bevkova 12
+ Jože Bajc, Kosovelova 1
Za žive in rajne župljane
LOG: + Milan in Ferdinanda Kobal, sorodniki
++ Curk in sorodniki, Bazoviška 10
++ Čušin in za žive, Kidričeva 7

M I S I J O N – ČLOVEK NE ŽIVI SAMO OD KRUHA (Lk 4, 4)
PETI POSTNI KONEC TEDNA: MISIJON SE NADALJUJE V ŽIVLJENJU
Petek, 05. april:
18.00: Rožni venec v cerkvi
18.30: Križev pot in sveta maša
19.00: Po maši slavilna molitev z mladinskim zborom
Sobota, 06. april: Med nami bosta p. David in p. Milan, jezuita.
Ob 18.00: rožni venec v cerkvi
Ob 18.30: maša z misijonskim govorom za vse
Po maši pogovor z misijonarjem, če bodo vprašanja
Nedelja, 7. april: Maša ob 8h v Šturjah. OB 10H NI MAŠE V ŠTURJAH.
Maša ob zaključku misijona ob 10h v Logu: škof Metod in misijonarji
15.00: Križev pot v cerkvi: sodelujejo ŽPS, ŽGS in Karitas

4. POSTNA NED.

31. 03. 2019 – 07. 04. 2019; št. 13/19

IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU
(Lk 15,1-3.11-32)
Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali.
Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z
njimi. « Tedaj jim je povedal tole priliko: »Neki človek je imel dva sina. Mlajši med
njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdelil
jima je imetje.
Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo.
Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v
tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil
nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel
se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in
dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram
od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in
pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od
svojih najemnikov.‹
In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil;
pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in
pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ Oče pa je naróčil
svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu
prstan na roko in sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga zakôljite ter jejmo in
se veselímo! Ta moj sin je bil namreč mrtev in je ožível; bil je izgubljen in je
najden.‹ In začeli so se veseliti.

V SPOMIN NA SVETI MISIJON LAHKO V ZVONČKU KUPITE
KAKŠNO
KRŠČANSKO
ZNAMENJE
ZA
VAŠ
DOM,
BLAGOSLOVILI BOMO V LOGU.
SVETOPISEMSKA DRUŽBA PA BO PRED MAŠO V LOGU IMELA
STOJNICO, KJER SI BOSTE LAHKO KUPILI SVETO PISMO IN
DRUGO IZ NJIHOVE PONUDBE.

OZNANILA 31. 03. 2019 – 07. 04. 2019

Starši birmancev: Srečanje bo v četrtek ob 19h v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: Petek ob 15h v župnišču.

Uradne ure: Četrtek 09h – 11h in 17h – 18h.
Verouk je reden za vse. Veroučenci 4. – 7.
razreda bodo pri verouku imeli sveto spoved.
Darovi: Za potrebe župnije: 240,00 EUR, 3
darovalci.
Oblikovanje petkove maše: Prošnje, zahvale in
križev pot pri maši imajo birmanci 8. raz.
Križev pot v nedeljo, 07. 4. ob 15h: Sodelujejo
člani ŽPS, ŽGS in Karitas.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši
odpade.

Slavilna molitev bo v sklopu misijona v petek po
maši. Sodeluje mladinski zbor. Lepo vabljeni pred
Najsvetejše, slavili bomo s pesmijo in kratkimi
mislimi. Postni čas naj nas poveže s trpečim
Jezusom.
Skrb za cerkev: Starši 9. raz. in sicer v soboto ob 8h, sledi IV. Prekomorska.

Prvomajsko romanje je zapolnjeno. Do 15. aprila poravnajte stroške. Kdor
želi splošno zdravstveno zavarovanje za tujino, naj si priskrbi kartico za
zavarovanje v tujini. S to kartico si krijete splošne zdravstvene potrebe tako,
da plačate sami, domača zavarovalnica pa povrne strošek po naših cenah.
Kdor želi boljše zavarovanje, preko Zavarovalnice Triglav, si lahko v
župnišču priskrbi zavarovanje. Cena je 3,15 EUR, če je vsaj deset
kandidatov. Romarji z izpolnjenim 75. letom imajo ceno 6,30 EUR. Kdor želi
to zavarovanje, naj mi sporoči točno ime, priimek, naslov in datum rojstva do
20. aprila. Podatke sporočite, strošek zavarovanja pa lahko poravnate tudi
na romanju.
Velikonočna delavnica za otroke: Blanka vabi otroke, da v soboto ob 9h
pridejo v Marijin dom, izdelovali bodo rože in druge stvari iz blaga. Birmanci
povabljeni, da pridejo pomagat majhnim otrokom.
Sodelavke Karitas vabijo v sredo ob 08.15 na rekreacijo: Kdor želi na
skupen pohod, lepo povabljen, pohod traja okrog dve uri.
Odpustek v samostanu šolskih sester: Pred nami je prvi petek in
priložnost za sveto spoved in popolni odpustek v
samostanu. Kapela je odprta v petek od 9h do 10h in od
15h do 17h. Priložnost za sveto spoved pa bo od 15.00 do
15.50, spovedujem župnik.

24 ur za Gospoda: Hvala vsem, ki ste zastopali župnijo pri molitvi pred
Najsvetejšim v Križu.

Prvi petek: Ker so misijonarji obiskali bolnike v tem času
misijona, bom bolnike obiskal in jim prinesel sveto obhajilo
za veliki petek, 19. aprila. V tem petku pa ne.

Vprašanja za misijonarje oddajte v nabiralnik zadaj v
cerkvi. Na vprašanja bodo odgovarjali v soboto po maši.
Če ne bo vprašanj, bo pogovor odpovedan in pojdemo v
Ajdovščino, če nas bo pogovor zanimal.

Oljčne vejice boste lahko vzeli naslednjo nedeljo pred Marijinim domom ali
v Logu. Vaš dar za oljke je namenjen istrijskim cerkvam, od kjer oljke tudi
dobimo.

Misijonski zvon: Oglasil se bo v dneh misijona ob 21. uri.
Misijonarje in goste bomo tudi primerno nagradili za
njihovo delo in potnino ter pogostili v župnišču, povabljeni,
da podvojimo nedeljsko miloščino.
Velikonočne vizitke lahko nabavite pred cerkvijo, so izdelek s. Milke s
sodelavci. Darovi bodo namenjeni za dober namen.
Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek ob 19.00 v župnišču.
Skupina Srce: Srečanje v torek ob 19.30 v župnišču.

NAPOVEDNIK
Liturgični bralci: Srečanje bo v ponedeljek, 8. 4. ob 19.30.
Sprememba ure večernih maš: Naslednji teden bodo maše ob 19h. v tem
tednu pa zaradi misijona še vedno ob 18.30.
Škofova vizitacija župnije bo v petek, 12. aprila popoldne. Ob 18h
srečanje škofa Jurija z birmanci v Marijinem domu. Maša ob 19h. Po maši
srečanje s škofom za člane ŽPS, ŽGS in Karitas. Ta dan tudi začnemo z
devetdnevnico pred birmo. Vsi birmanci, starši in župljani povabljeni, da se
ob devetdnevnici zbiramo pri večerni maši.

