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Maše med delavniki bodo zjutraj tihe, brez petja in  
zvečer s petjem. Pevsko talentirani ste povabljeni,  

da začenjate peti in da se ne čaka vedno le sestre-redovnice. 
 

Podana je bila pobuda filmskih večerov enkrat mesečno za ogled 
dobrega vzgojnega filma in nato pogovor z druženjem  

(take filme si lahko ogledajo starši skupaj s svojimi otroki). 
  

 

Krst otrok bo med nedeljsko župnijsko mašo, ker je to 
občestveno dejanje, krst je osnovni zakrament, vse izvira iz 

krsta, s tem vzgajamo mlade in občestvo. Razmisliti bo treba 
o krstnem kamnu, ki ga nimamo v župnijski cerkvi. 

 
Krasilcem cerkve se zahvaljujemo za njihovo dragoceno delo  

in jim bomo v znak zahvale pripravili letno srečanje. 

   Izrednih delivcev obhajila ni dovolj, na škofijo bomo prosili za 
še kakšnega moškega laika, pred tem pa smo vsi povabljeni  

k razmisleku, koga bi predlagali. 
 

Razpored strežnikov ne deluje najbolje, ob nedeljah še nekako,  
ob delavnikih šibko. Nove strežnike bi uvajali okoli božiča  

in ne po prvem obhajilu pred poletnimi počitnicami. 
   Ljudske pobožnosti: litanije popoldne ob nedeljah ostanejo  

za velike praznike in v adventu, v postnem času križev pot, 
meseca maja šmarnična pobožnost. Ura ostaja ista  

(ob 14:00), sicer pa je cerkev odprta za vse, ki bi želeli  
moliti osebno ali v majhnih živih občestvih. 

 
Birmance bomo vključili v delo Karitas,  

da vidijo stiske v župniji in  
da tudi na ta način dobijo svoje mesto v župniji. 

   Zvonjenje Ave Marija je zadnje zvonjenje v dnevu,  
zvonilo se bo ob mraku po urah,  
ki so splošno slovensko sprejete,  

ne pred ali med mašo. 

 

Druženje po maši ob slovesu prejšnjega župnika in ob sprejemu 
novega župnika je pokazalo, da se moramo bolj posvetiti 

medsebojnim odnosom po maši in k druženju po maši bolj načrtno 
pristopiti (npr. mlade družine, možje in fantje...) 

   Molitev Angel Gospodov spada k družini in se bo molila v 
cerkvi le do adventa, nato pa se bo k molitvi angelovega 

češčenja povabilo družine po domovih.  
S tem se tudi pripravljamo na prihodnji čas pomanjkanja 

duhovnikov, ker je nujno vzgajati k družinski molitvi  
in se ne more vse dogajati samo v cerkvi. 

 
Preproga v prezbiteriju  
je nevarna in moteča,  
zato bo umaknjena. 

   Župnik bo pripravil prijavnice za obisk družin in bo nato 
oznanil, kateri dan bo obiskana katera ulica. 

 
Češčenje Najsvetejšega ob četrtkih bo odslej v obliki bolj  

osebnega pristopa, adoracije in umiritve pred Bogom. 
   Na začetku maše ob delavnikih se oznani mašni namen,  

za koga se daruje sveta maša. 
 

Vsi smo povabljeni, da našemu župniku pomagamo poiskati gospo, 
ki bi bila pripravljena čistiti župnišče in poskrbeti za likanje. 

   Spremenjen je koncept birmanskega verouka: srečevali se 
bomo ob petkih uro in četrt pred mašo, 4 kateheti.  

Sočasno ko imajo kateheti birmanski verouk z mladimi,  
ima župnik srečanje z dežurnimi starši-voditelji MBS.  

V štirih petkih se bodo tako zvrstili vsi starši,  
s tem bomo gradili skupnost in se skupaj pripravili  
na sveto mašo in prejem zakramenta svete birme. 

 

Skupno štirinajstdnevno Oznanilo z župnijo Ajdovščino ostaja,  
ker pa je težko načrtovati vse dogodke,  

bo vmesno nedeljo izhajalo tudi samostojno štursko Oznanilo.  
Že sedaj je bila pohvaljena rubrika 'Napovedujemo'  in jo bomo 

ohranili, za naprej pa se predlaga, da bi oznanila pisali laiki  
– potem jih bomo laiki tudi brali. 

   Na začetku vsakega veroučnega leta se je treba srečati s 
starši, vsako leto bo zato vpis otrok k verouku, hkrati tudi 

kateheza s starši, ki vpisujejo svoje otroke k verouku. 
 

Maše na podružnicah v Žapužah in Fužinah  
ostajajo po ustaljenih običajih. 

   Ustanovljen je župnijski Terčeljev odbor (doslej je bil le 
dekanijski Terčeljev odbor). K Terčelju se mora najprej 

priporočati domača šturska župnija. G. Albreht pripravlja 
knjigo o Terčelju, ker bo drugo leto 100-letnica njegovega 

mašniškega posvečenja in z njim seznanimo vso Slovenijo. 
Zato vabi vse, ki veste karkoli o Terčelju, da se oglasite pri 

njem. Župnijski Terčeljev odbor bo pripravil Terčeljev shod v 
Logu 16. oktobra ob 15. uri; vsakega 7. v mesecu, na 

obletnico Terčeljeve mučeniške smrti, pa bo molitveni spomin 
nanj po koncu večerne maše pred spomenikom ali v cerkvi 
glede na vreme. V Oznanilu bomo objavljali njegove misli in 

se ga spomnili tudi pri veroučnih katehezah. 

 

Liturgični bralci in pevci vabijo medse nove člane,  
ki bi bili pripravljeni s svojim govorjenim ali zapetim glasom 

polepšati bogoslužje.  
Še posebej vabljeni mladi, da bi tako dobili svoje mesto v cerkvi  

in začutili pripadnost naši šturski župniji,  
ki pogreša tudi vas in vaše talente. 

   Kiosk z verskim tiskom postaja skladišče, zato se predlaga, 
naj prejemajo ljudje tednik Družina direktno s pošto na dom, 

le naročila bi se zbirala v župnišču. 
 

Morebitne želje po poročnih obredih na podružnicah niso problem, 
ne bo pa krščevanja na podružnicah  

(razen morda skupaj s poroko staršev). 
   Tretji izredni delivec obhajila ob nedeljah obhaja najprej 

zakristijo, nato pevce na koru in se vrne nazaj v zakristijo. Vsi 
ostali verniki v cerkvi prejmejo obhajilo pred glavnim oltarjem. 

 
Praznične maše ob dneh, ki niso dela prosti,  

ne bodo več ob 8:30,  
ampak po običajnem nedeljskem urniku ob 8:00. 

 


