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Župnijsko oznanilo bo še naprej izhajalo vsak teden  
Župnijska spletna stran se prenavlja, da bi bolje odražala vse 
sprotno dogajanje v župniji, pri ustvarjanju župnijske spletne 

strani bodo sodelovali tudi mladi birmanci. 
   

Pri veroučencih se pojavlja problem nerednega obiska 
nedeljske svete maše. Starši ste naprošeni, da s svojim 
lastnim zgledom evharistično vzgajate svoje otroke. Z 

odgovori na vprašanja liturgičnih listkov vzgajamo za Božjo 
besedo, da bi se tudi doma spomnili na poudarke nedeljske 

Božje besede. 

 

Prav tako je bil pri nekaterih veroučencih in razredih opažen 
neprimeren odnos do verouka in katehetov. Starši ste 
naprošeni, da bi verouku in katehetom dali potrebno 

avtoriteto, ker naj bi otroci čutili verouk kot nekaj 
pomembnega in resnega 

   
Nered v cerkvi ob zaključku nedeljske maše zaradi delitve 

listkov je moteč, zato je bil sprejet sklep, da otroci ostanejo po 
maši v klopeh in se jim po klopeh razdeli listke 

 
Birmanska srečanja lepo potekajo. Ker je veliko lepše delati 

po manjših skupinah, se v prihodnje predlaga le en birmanski 
razred, birma bi bila tako vsako leto (predlog za škofijo). 

   
Pripravlja se nova zakonska skupina, zato lepo vabljeni novi 

zakonski pari, predvsem z medsebojnimi povabili. 
 V sredini novembra bomo začeli z drugim krogom srečanj s 

starši veroučencev.   
   

Cerkveni pevci vseh štirih župnijskih pevskih zborov bodo 
praznovali svojo zavetnico sv. Cecilijo, v torek, 22. 11. najprej 

z mašo za žive in pokojne pevce, nato pa so vabljeni na 
praznovanje. Za otroški in mladinski zbor bomo poiskali 

primernejšo uro praznovanja 

 
Na praznik vseh svetih gremo ob 10:00 na štursko 
pokopališče, ob 14:00 pa na ajdovsko pokopališče. 

Sodelovanje na ajdovskem pokopališču letos vodimo Šturci. 

   

Na verne duše 2.11. gremo po večerni maši na ajdovsko 
pokopališče k rožnemu vencu. 

 

Ker je večina cerkvenih pogrebov brez maše, ni smiselno 
hoditi v kapelo, ker je samo za bogoslužje brez maše prostor 

pred mrliško vežico dovolj primeren in je tudi zbranost 
prisotnih bolj primerna. Če je pogreb brez maše, se prebere 

samo evangelij, brez berila 
   

Na zahvalno nedeljo je povabljenih 60 zakonskih parov iz 
naše župnije na praznovanje zakonskih jubilejev. Tako kot so 
krsti med župnijsko mašo, ker spadajo v župnijsko skupnost, 

tudi zakonci spadamo v župnijsko skupnost in ni treba, da 
nas je tega sram in se skrivamo za izgovori, da se ne 

izpostavljamo. Letos so pri zahvalni maši zakonski jubilanti 
povabljeni v prve klopi in k osebnemu blagoslovu. Kako se 

bodo odzvali, prepuščamo njihovi odločitvi, na mestu pa bi bil 
pogumen zgled, ki bi mu ostali sledili. 

 
Na božični večer bo dodatna maša ob 21:00 v župnijski 
cerkvi, s katero bomo razbremenili otroško božičnico ob 

17:00. Pri tej maši sodeluje mladinski pevski zbor. 

   
Po polnočnici nadaljujemo s tradicijo petja na šturskem placu 

pri spomeniku Terčelju. 
 Za Silvestrovo bo maša in potem druženje v Marijinem domu 

za tiste, ki si to želijo. 
   

Nenavadno je, da ni nobenega mašnega namena za nove 
duhovne poklice. Tudi v šturski župniji mora biti vsaj enkrat 

na mesec maša za duhovne poklice, ki ne padejo kar sami iz 
neba, ampak jih je treba izprositi in izmoliti. Maša za duhovne 

poklice bo vpeljana že z novembrom. 

 

Karitas pripravlja molitev 'Podari svečo molitve' za nedeljo, 
30. 10. 2016, prav tako pripravlja pogostitev zakonskih 

jubilantov na zahvalno nedeljo 6. 11. 2016.  Izdelovali bomo 
tudi božične voščilnice, ki se jih potem deli starejšim na 

obisku pred božičem.   
   

V tednu Karitas od 20. do 27. 11. bo nabirka hrane in 
denarnih darov, vsak dan v tem tednu Karitas bo dežuranje 
pol ure pred mašo v Marijinem domu. V tednu Karitas se bo 
tudi v oznanilu kratko opisalo delovanje župnijske Karitas in 

navedlo njihove kontakte.  

 Šagra svetega Martina v Žapužah bo v petek, 11. 11. 2016 
ob 18:00. 

 
 
 


