RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 31. 12. 2017 – 07. 01. 2018
Sveta družina
31. 12. 2017
nedelja
Ponedeljek,
01. 01. 2018
Marija,
Božja Mati
Torek, 02. 01.
Bazilij Veliki
Sreda, 03. 01.
Jezusovo ime
Četrtek, 04.01.
Angela Folinjska

Petek, 05. 01.
Prvi petek
Sobota, 06.01.
Gospodovo
razglašenje
Nedelja
Jezusovega
krsta
07. 01. 2018

08.00
10.00
18.00
21.00
08.00
10.00
18.00

V zahvalo, Polževa 6/G
Za žive in rajne župljane
Za duhovne poklice, Ul. M. Klemenčiča 6
Molitvena ura ob zaključku koledarskega leta
V zahvalo in priprošnjo ob zlati poroki
V zahvalo in priprošnjo, Vojkova 3
+ Pavel Bratina, C. IX. Korpusa 37

07.00
10.00
18.30
09.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
18.30

+ Zora Geržina, Cebejeva 4
DSO: + Danilo Žgavec
++ Blažko, Žapuže 34
Na čast Brezmadežni za duh. in bogoslovce
Obl. + Branko Trošt, IV. Prekomorska 12
V zahvalo, Vojkova 3
+ Ljubica Žvokelj, dar sodelavke
++ starši Makovec, Lavričeva 17
+ Ivan Kranjc in ++ Leskovar, Štrancarjeva 9
8. dan + Marija Krapež, Cebejeva 46
++ Makovec, Vipavska c. 16
++ Leban, V. Pilona 15

08.00
10.00
18.00

V dober namen, Žapuže 33/B
Za žive in rajne župljane
V čast MB za zdravje, Cebejeva 6

Kaj so Delavnice molitve in življenja (DMŽ) ZA ODRASLE? (17. januar ob 19)
Ustanovitelj DMŽ je španski kapucin Ignacio Larranaga. V Sloveniji jih je uvedel brat
kapucin Štefan Kožuh.
Je šola molitve in življenja. Učimo se in poglabljamo v umetnost molitve, od
molitvenega branja do kontemplacije. Moliti ne pomeni razglabljati, ampak k Bogu
povzdigniti duha.
Udeleženci počasi dosegajo notranji mir. Ko udeleženec v osebnem odnosu z Bogom
doživi in izkusi brezpogojno božjo ljubezen, to širi v svojo okolico in gradi cerkev in
boljši svet, kajti samo srečni osrečujejo in ljubljeni ljubijo.
Ta program ponujamo vsem tistim, ki odkrito iščejo Boga: preprostim kristjanom,
župnijskim sodelavcem, katehistom, staršem veroučencev, oddaljenim od Cerkve,
vsem ki ne morejo prejemati zakramentov in bi se po molitvi bolj povezali z Bogom.
Delavnico vodita en ali dva voditelja, ki imata nalogo posredovati vsebino in duha
Priročnika za voditelje DMŽ.
Voditelji ne zajemajo iz svojega, temveč dosledno posredujejo vsebino, ki so jo prejeli.
Predno začnejo voditi delavnice, opravijo dolgo in temeljito Šolo priprave za voditelje.
Vabim odrasle, zlasti starše, da se vključite v to šolo molitve in življenja, izkušnja je
res lepa.

SVETA DRUŽINA

31. 12. 2017 – 07. 01. 2018; št. 47/17
Kaj so Delavnice molitve in življenja (DMŽ) ZA OTROKE (9. januar ob 17h)
VSEBINE delavnice: 10 srečanj. Vsako srečanje traja 75 minut.
V prvih dveh srečanjih izkušamo nežno in zastonjsko ljubezen Boga Očeta, ki nam
je položil v roke vse stvarstvo, da nanj skrbno in ljubeče pazimo, kot pazi On na nas,
ki smo njegov zaklad. (Stvarjenje sveta, Dobri pastir)
V tretjem srečanju postavimo temelj vere, opazujemo čudeže, ki se v življenju
zgodijo zaradi vere. (Vera žene in stotnika)
V četrtem srečanju vstopimo v osebni odnos z Očetom, čim bolj se mu približamo,
tem bolj bomo čutili njegovo privlačnost. (12 letni Jezus v templju)
V petem srečanju se učimo zaupati Jezusu, se mu prepustiti, da nas vodi in ga
slišati, ko nam pravi: Ne bojte se, jaz sem z vami. (Jezus hodi po vodi)
V šestem in sedmem srečanju se še bolj približamo Jezusu, ko se trudimo odpuščati
drugim, kakor On odpušča nam in nam dokazuje, da nas Bog Oče vedno čaka z
odprtimi rokami in sprejme, kadar smo v srcu žalostni zaradi storjene napake.
(Prilika o izgubljenem sinu)
V osmem srečanju slavimo in častimo Gospoda. (Jezusov vstop v Jeruzalem)
V devetem srečanju se nam odprejo vrata v skrivnost vstajenja, On je res prisoten
med nami, do konca sveta.
Deseto srečanje imenujemo puščava, v tišini se srečamo z Jezusom, kot se je On
pogovarjal s svojim Očetom ponavadi ponoči, na samem, ko je prej ves dan učil,
zdravil, hodil iz kraja v kraj. Tako je dobil moč, da je lahko oznanjal veselo novico.
Tudi mi se bomo zavedali, da je On z nami vse dni in da poskrbi, da živimo mirno in
srečno.
Skupaj bi zmolili MOLITEV Z menoj si.
OZNANILOM bo sledil POGOVOR in seveda DINAMIKA, ko bomo spoznali zaklade
nebeškega Očeta, se razveselili, ko bomo našli izgubljeno stvar, celo kegljali, opazili
moč magneta, veslali v čolnu, zaigrali prizore iz pripovedi…
Na začetku bomo imeli PREGLED TEDNA in na koncu TRENUTEK Z JEZUSOM, to
je kot nekakšna domača naloga, čisto kratka, starše bomo prosili, da bodo
sodelovali s spodbudo.
Vsak dan si vzemi 5 minut za pogovor z Jezusom, glede na molitveni način, ki se ga
bomo učili, opazuj, preberi, nariši v Dnevnik z Jezusom, to je tvoj zvezek ali
beležka.

OZNANILA ZA TEDEN 31. 12. 2017 – 07. 01. 2018
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši, pridite molimo!
Verouk nadaljujemo po prazniku Svetih treh kraljev, v ponedeljek, 8. januarja.
Mladinska in veroučna maša v petek odpade, povabljeni pa v soboto, ko bomo
praznovali Svete tri kralje k sveti maši. K jaslicam položimo svoje adventne darove, ki
smo jih zbirali v škatlici iz Adventnega koledarja. Otroci darujejo za otroke, Bog povrni.
Dar za župnijo: 390 EUR, 5 darovalcev, 46,40 EUR za oznanila, 49 EUR za
ogrevanje cerkve.
Čiščenje in krašenje cerkve: Lavričeva 31 do konca, sledi Na brajdi.
Koledovanje: Iskrena hvala 113 otrokom in 40 animatorjem, ki so izpeljali trikraljevsko
akcijo. Zares sem vesel udeležbe pri tej dobrodelni akciji in za vso organizacijo. Vsem
krajanom, ki smo skupaj darovali 5.530 EUR pa iskrena zahvala. Naj vam Bog obilno
povrne z večnimi darovi. Zbrano vsoto sem posredoval Misijonski pisarni v Ljubljani.
Božične vizitke: Ob delitvi božičnih vizitk se je zbralo 1090 EUR za misijone. Sestri
Milki in vsem, ki ste vizitke izdelovali, se iskreno zahvaljujem, zbrano vsoto sem
posredoval v Misijonsko pisarno v Ljubljano.
Silvestrovo: Zahvalna pesem pri župnijski maši ob 10h. Zapojmo iz srca in se
zahvalimo Bogu za vse lepo in za preizkušnje, ki smo jih nosili skupaj in z Bogom.
Večerna maša je prav tako nedeljska. Kdor želi, ne da bi se odtegoval družini ali
družbi, pa lahko zvečer ob 21h pride v župnijsko cerkev. Eno uro bo priložnost za
molitev ob zaključku leta.
Novo leto: Jutri je novo leto, dan miru in Marija, Božja Mati. Maše po nedeljskem
razporedu. Začnimo novo leto v Božjem imenu in izročimo v Njegovo previdnost dneve
in dogodke, ki se bodo odvijali v letu 2018. Praznik sicer ni zapovedan, kljub temu pa
»začni z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo!«
Dekanijska konferenca: V sredo bo maša v Šturjah dopoldne ob 09h, somaševali
bomo vsi dekanijski duhovniki skupaj s škofom Metodom, ker bomo po maši imeli
dekanijsko konferenco v Marijinem domu. Povabljeni k sveti maši, da ne bo cerkev
prazna. Pevci povabljeni, da sodelujete na koru.
Obhajilo bolnim in starejšim prinesemo v petek
dopoldne na dom.
Praznik Gospodovega razglašenja bo v soboto,
vabljeni k sveti maši, to bo tretji božični praznik.
Sveti večer je tudi silvestrovo in večer pred Svetimi
tremi kralji. Lepo je, da blagoslovimo dom z blagoslovljeno vodo ob večerni molitvi.
Naslednja nedelja je nedelja Jezusovega krsta. Spomnili se bomo tudi našega
krsta. Ta dan je tudi obletnica mučeniške smrti (07. januar 1946) duhovnika Filipa
Terčelja in duhovnika Franca Krašna. Mi smo še prav posebej povezani z
duhovnikom Lipčetom, saj je bil naš rojak, živel in umrl je v duhu svetosti. Zato se ga
bomo v nedeljo spomnili pri nedeljskih mašah, po župnijski maši ob 10h pa se
pripravlja še malo programa. Po 72. letih zasluži več kot le spomenik na trgu, zato
molimo za njegovo priznanje mučeništva pred vesoljno Cerkvijo. Veliko bolj bi se
morali zavzemati za to. Kaj vse bi Italijani delali, če bi imeli takega svetniškega
kandidata… Predvsem se mu priporočajmo v naših osebnih in skupnih zadevah.

Srečanje za starše, ki vpišejo otroke v delavnico molitve in življenja, bo v soboto
po maši v Marijinem domu. Predstavitev bo imela voditeljica gospa Karmen Trampuž.
Ob zaključku leta iskrena zahvala vsem sodelavcem pri gradnji župnijske skupnosti
in vsem dobrotnikom naše župnije. Iskrena hvala tudi za vse molitve in darove v raznih
oblikah, ki jih namenjate meni in g. Ivanu. Bog povrni!
NAPOVEDNIK SLEDEČIH DOGODKOV
Starši 3. razreda: Vabim na srečanje v Marijinem domu v četrtek, 11. jan. ob 19.30.
Romanje v bližnjo Italijo v soboto, 13. januarja: Skupaj s sodelavci Karitas vabimo
vse župljane na enodnevno romanje. Obiskali bomo znamenito mestece Chioggia,
peš ogled mesteca, sledi vožnja do svetega Antona v Padovi, maša, nato vožnja do
Lignana, ogled peščenih jaslic, ki jih vsako leto postavijo razni umetniki in zvečer
povratek domov. Povabljeni vsi, da se do sobote, 6. januarja, prijavite Miljevi Kompara
(041 493 016) ali župniku, lahko tudi v zakristiji. Za hrano iz nahrbtnika poskrbi vsak
sam. Cena prevoza bo okrog 15 EUR, odvisno od števila potnikov. Za strežnike
prevoz zastonj. Odhod ob 07.30 izpred župnišča.
Blagoslov posameznikov in družin: Po prazniku Svetih treh kraljev bom začel z
obiskom in blagoslovom posameznikov in družin. To je priložnost za pogovor in
molitev za blagoslov. Obiskal bom vse, ki ste se lani ali tudi letos (zlasti družine
veroučencev) prijavili. Če kdo dodatno želi, lahko vzame zadaj prijavnico in jo
izpolnjeno vrne v škatlo zadaj v cerkvi ali v župnišče. Če pa kdo, ki je bil lani prijavljen,
ne želi več, naj to brez zadrege sporoči v župnišče. Vsak teden bo v oznanilih
objavljeno, katera ulica bo kateri dan na vrsti. Začel pa bom v
Grivčah, V.Pilona, Na Brajdi, IV. Prekomorska.
Priprava na krščanski zakon v letu 2018. Predvidena sta
dva tečaja, oba bosta potekala v prostorih Škofijske gimnazije,
šest zaporednih nedelj. Prvi tečaj bo od nedelje, 7. januarja,
do nedelje, 11. februarja. Drugi tečaj bo jeseni: od nedelje, 9.
septembra, do nedelje 14. oktobra. Tečaj začne ob 16. uri.
Za tečaj je OBVEZNA predhodna prijava, najkasneje teden dni pred začetkom tečaja.
Prijave voditelju tečaja: Sašo Mugerli, tel. 031 742 373; saso.mugerli@rkc.si.
Priprava na krst. Skupna priprava staršev in po možnost botrov, bo potekala v
Šturjah (Marijin dom). V letu 2018 je predvidenih šest tečajev: prvi od 9. do 23. januarja
(tri zaporedne torke), ob 20. uri. Predhodna prijava pri domačem župniku.
MISIJON 2019: V sklopu misijonskega leta bomo v januarju začeli z:
Delavnico molitve in življenja za otroke od približno 7. leta do približno 12. leta
starosti bodo delavnice molitve v župnišču ob torkih ob 17h. Začnemo v torek, 9.
januarja, traja pa 10 zaporednih torkov, upoštevajoč počitnice v februarju. Vsako
srečanje traja 75 minut. Voditeljica bo gospa Karmen Trampuž. Uvodno srečanje za
starše otrok bo v soboto, 6. januarja, po večerni maši.
Delavnico molitve in življenja za starše in druge odrasle: Začeli bomo v sredo, 17.
januarja ob 19h v župnišču, traja pa 15 zaporednih sred. Voditeljica gospa Magda
Sever. Staršem se lahko pridružijo tudi drugi odrasli.

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

