Maše v tednu od 01.01. – 08. 01. 2017

Nedelja,
01. 01. 2017
Marija,
Božja Mati
Pon., 02. 01.
Bazilij Veliki

08.00
10.00
18.00

Za žive in pokojne župnike, delujoče v Šturjah
Za žive in pokojne župljane
+ Pavel Bratina, C. IX. korpusa 37

07.00
18.30

obl. + Jurij Rustja, Grivška pot 5/a
+ s. Aleksandra Kuri

07.00
10.00
18.30
18.30
07.00
18.30

+ Marica Gorjup, Polževa ulica
Maša v domu po namenu iz doma
30. dan + Viktor Černigoj, IV. Prekom. 52
30. dan + Ana Faletič in + Milan Faletič
8. dan + Ljuba Sedmak, IV. Prekom. 18
+ Alojz Hočevar, Bevkova 2
+ Franc in Nada Krapež, Cebejeva 5

Petek, 06. 01.
Gospodovo
razglašenje –
Prvi petek

08.00
18.00

+ s. Kristina Bajc, Grivče 11/a
Za duhovne poklice, Slejkoti 2

Sobota, 07.01.
Prva sobota

07.00
18.30

+ Fani in Ivan Ferjančič, Kosovelova 1
+ Marija Leban, Ul. V. Pilona 15

Nedelja,
08. JAN. 17
JEZUSOV
KRST

08.00
10.00
18.00

+ Dragica in Alojz Žejn, dar Žapuže 33/B
Za žive in rajne župljane
+ Kristjan Kožman, Kožmani 1

Torek, 03.01
Jezusovo ime
Sreda, 04. 01.
Angela
Četrtek, 05.01

Oddane maše: ++ sorodniki, Bevkova 2
Iz skupnih oznanil Ajdovščina in Šturje
~ Tečaj priprave na krščanski zakon v letu 2017. Prvi tečaj bo potekal v prostorih
Škofijske gimnazije v Vipavi, šest zaporednih nedelj, od nedelje, 15. januarja do nedelje,
19. februarja. Tečaj začne ob 16. uri.
Za udeležbo je OBVEZNA predhodna prijava, najkasneje teden dni pred začetkom tečaja.
Prijave: Sašo Mugerli, o31 742 373; saso,mugerli@rkc.si
~ Tečaj priprave na sveti krst. Skupna priprava staršev (in po možnosti tudi botrov), bo
potekal v januarju, Marijinem domu v Šturjah. Obsega tri zaporedna srečanja ob torkih:
10., 17. in 24 januar. Začetek srečanja ob 20. uri.
~ Srečanje kolednikov. Tudi letos so ob božičnih in novoletnih praznikih potekale
trikraljevske akcije pod geslom 'naše veselje za srečo drugih'. Koledniki so obiskovali
domove in zbirali sredstva za naše misijonarje, ki v misijonskih deželah oznanjajo Kristusa.
Misijonsko središče Slovenije se želi kolednikom zahvaliti za njihovo požrtvovalnost s
srečanjem kolednikov iz vse škofije. Za naše kolednike bo srečanje v soboto, 7. januarja ob
10. uri na Škofijski gimnaziji v Vipavi. Vsi koledniki lepo vabljeni, da se srečanja udeležite:
bo lepo in ne bo vam žal!

01. 01. 2017 – 08. 01. 2017; št. 1/17
1. januar: MARIJA, SVETA BOŽJA
MATI

Evangelij: Lk 2, 16 – 21
PREMIŠLJEVATI
Marija je v svojem srcu premišljevala
o tem, kar se ji je zgodilo. Ko so
pastirčki odšli iz betlehemskega hlevčka,
je premišljevala njihove besede in jih
shranila v svojem srcu. Marija je
premišljevala o čudežih, ki jih je Bog
storil v zgodovini in v njenem življenju.
V prazničnih božičnih in novoletnih
dneh smo povabljeni, da tudi mi ravnamo enako. Povabljeni smo k premišljevanju edinstvenega dogodka Božjega
rojstva. Bog ne želi, da bi ta resnica
zbledela in se umaknila iz našega spomina. Zato moramo vztrajno premišljevati o tem, kar smo videli in slišali in
nam je povedal Gospod.
Pa tudi novo leto se odpira pred
nami v tej perspektivi: da bi si v premišljevanju Gospodovega prihoda med
nas in njegove navzočnosti med nami,
utirali pot v novo leto, polno neznank in
ugank, vendar v neizmerni gotovosti, da
bo vse leto z nami Gospod, ki je s
svojim prihodom na svet postal
Emanuel,
Bog
z
nami.
Zato
premišljujmo njegovo navzočnost med
nami, prisluhnimo, kaj nam govori in ne
bomo tavali v megli neznanega in
negotovega.

Novo leto
Marija

Našli so Marijo, Jožefa in dete;
po osmih dneh so mu dali ime
Jezus
Iz svetega evangelija po Luku
(Lk 2,16-21)
16

In pohiteli so, prišli tja in našli
Marijo, Jožefa in dete, v jasli
položeno. 17 Ko so to videli, so
povedali, kar jim je bilo rečeno o tem
detetu. 18 In vsi, ki so slišali, so se
čudili temu, kar so jim povedali
pastirji; 19 Marija pa je vse te besede
ohranila in jih v svojem srcu
premišljevala. 20 In pastirji so se vrnili
in Boga slavili in hvalili za vse, kar so
slišali in videli, prav kakor jim je bilo
povedano. 21 In ko je bilo dopolnjenih
osem dni, da bi bil obrezan, so mu
dali ime Jezus, kakor je bil imenovan
po angelu, preden je bil spočet.

Oznanila Šturje
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17. 00 – 18.00
Verouk v tem tednu odpade, nadaljujemo naslednji teden.
Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po
maši.
Čiščenje in krašenje cerkve: od 7.1 – 20.1.: Spodnje
Žapuže in Breclji, sledi Zgornje in Spodnje nove Žapuže.
Svetopisemska skupina: Srečanje bo v sredo po maši v
župnišču (Zgodba SZ Jožefa).
Blagoslov družin in posameznikov: V tem tednu bom obiskal domove :
Idrijska: torek dopoldne in popoldne
Verski tisk 2017: Poravnajte naročnine do 15. januarja.
Prvi petek: povabljeni k pobožnosti do Srca Jezusovega.
Obisk bolnih in starejših: obhajilo prinesemo na dom v petek dopoldne.
Gospodovo razglašenje – sveti trije kralji: Praznik bomo
obhajali v petek. Otroke vabim, da ta dan k jaslicam položijo
svoj adventni dar za lačne otroke.
Prva sobota v mesecu: Pobožnost do Marijinega
Brezmadežnega srca, ki jo obnavljamo zlasti ob prvih
sobotah v mesecu, se je rodila s fatimskimi dogodki. Ker bo
letos 100 let od prikazovanj, smo se dekanijski duhovniki
odločili, da bomo imeli pobožnost v Logu. Maša bo v soboto
ob 17h. Pobožnost pa bomo obhajali tudi v naši domači cerkvi na prve sobote v
mesecu pri večerni maši. Lepo povabljeni.
Ta pobožnost vključuje: sveto mašo, vreden prejem svetega obhajila v zadoščenje
za grehe, del rožnega venca in 15 minut premišljevanja rožnovenskih skrivnosti, kar
bomo naredili po sveti maši. To soboto po maši ne bo premišljevanja, ker bo maši
sledil božični koncert.
Božični koncert bo v soboto ob 19h v cerkvi. Nastopili bodo Sekstet SONČEK iz
Pivke, na orglah Gregor Klančič, sodeloval pa bo tudi mešani pevski zbor iz Divače.
Gospodinje prosim, če lahko pripravijo malo peciva za pogostitev nastopajočih v
Marijinem domu.
Zahvala vsem, ki ste sodelovali pri božični devetdnevnici, pri postavitvi jaslic v
cerkvi, pri oblikovanju prazničnih bogoslužij. Vsem Bog povrni. V kapelici sv.
Frančiška na Slomškovi, pa si lahko pogledate jaslice, ki so postavljene že tridesetič.
V cerkvi najden poročni prstan čaka na lastnika v župnišču.

V spomin: Na božično jutro je za večnost dozorela redovna sestra Kristina Bajc
(rojstno ime Alojzija), doma iz Grivč. Pogreb bo v ponedeljek, 2. jan. ob 12h v Trstu.
OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si

Kontakt: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26; župnik Zoran Z.: 041 673 292,
e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;
g. Ivan: 041 885 796

Zahvala za Trikraljevsko
Šestega januarja se proslavlja v Cerkvi praznik
akcijo: Organizatorjem,
sv. treh kraljev. Bili so iz ozemlja, ki ga
animatorjem, otrokom in vsem
namakata reki Evfrat in Tigris. Modri so bili
darovalcem se iskreno
privrženci poganske vere. Po vnemi in izobrazbi
zahvaljujemo za dobrodelno
pa so prišli do prepričanja, da ta vera ni prava.
akcijo. Za misijone smo zbrali
Iskali so v zgodovini in našli skrivnostne
5.445 EUR.
napovedi izraelskih prerokov o Odrešeniku. V
Koledniki, povabljeni na
teh krajih so bivali pred 500 leti Izraelci v
srečanje kolednikov naše
sužnosti, zato so prerokovanja ostala v spominu
škofije, ki bo v soboto ob 10h
poganskim domačinom. Zlasti je bila živa
na Škofijski gimnaziji v Vipavi.
prerokba o čudoviti zvezdi. Trije učenjaki so se
V nedeljo, 8. januarja, se
ukvarjali tudi z zvezdoslovjem. Želja po veri in
bomo spominjali smrti
čudežna zvezda so jih napotile v daljni
duhovnika Filipa Terčelja in
Betlehem.
100 letnice njegovega
Novorojeni, čeprav v zibeli ležeč, je prestopil
diakonskega posvečenja. Pri
ozke meje judovskega kraljestva in postal po
maši ob 10h nas bo v njegov
svetih Modrih znan tudi poganom. Luč iz
spomin nagovoril g. Ivan
Betlehema je posvetila širni zemlji.
Albreht.
Filip Terčelj, Naš čolnič, 1927
Darovi v zadnjih dveh
tednih: Za vsak vaš dar – Bog povrni!

Darovi za cerkev:
Izkupiček od vizitk za misijone:
Za Karitas:
Koledniki – darovi za misijone:

487,25 EUR – 4 darovalci
910,00 EUR
100,00 EUR - 1 darovalec
5.445,00 EUR

N A P O V E D N I K:

+ Krstna nedelja bo v nedeljo, 15. januarja 2017. Starši, prijavite čimprej otroke h
krstu.
+ Pripravljamo romanje skupaj z župnijo Ajdovščina in Aritoursom: ROMUNIJA
CENA: 439 EUR (45 oseb) GRATIS odstopnina na zgodnjo prijavo do 15. januarja
2017!
Odstopnina: 20 EUR (v primeru dokumentirane višje sile).
Način plačila: 100 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti.
Več na spletni strani naše župnije ali zadaj v cerkvi, kjer dobite celoten načrt
romanja. Prijavite se čim prej, brez akontacije, zaradi lažje organizacije in
rezervacij hotelov in agencije. Akontacijo vplačate okrog 15. januarja, če bo dovolj
prijavljenih. Sledite oznanilom.
+ Tečaj za krst bo v Šturjah: 10. jan., 7. mar., 9. maja, 6. jun., 5. sept., 7. nov.,
vedno tri zaporedne torke po 60 minut. Predhodno se prijavite pri domačem
župniku.
+ Tečaj za zakon bo v Škofijski gimnaziji v Vipavi: 15. jan. in 10. sept. 2017,
vedno šest zaporednih nedelj. Predhodno se prijavite pri domačem župniku ali g.
Sašu Mugerliju.

+ ČISTILNA AKCIJA: V soboto, 14. 1. ob 09h vabim moške, da očistimo zvonik, podstrešje
nad zakristijo, ropotarnico v Marijinem domu, podstrešje Marijinega doma. Potrebovali bomo
traktorske prikolice. V primeru slabega vremena akcija odpade.

