RAZPORED SVETIH MAŠ 01. 07. 2018 – 08. 07. 2018
13. NAV.
NED.
01. JUL. 2018
Poned., 02. 7.

Torek, 03. 7.
Tomaž, ap.
Sreda, 04. 7.
Urh, škof

08.00
10.00
17.00
19.00
07.00
16.00
19.30
07.00
11.00
19.30
16.00
19.30

Sobota, 07. 7.

07.00
16.00
19.30
07.00
16.00
19.30
19.30

14. NAV.
NED.
08. JUL. 2018

08.00
10.00
19.00

Četrtek, 05. 7.
Ciril in Metod
Petek, 06. 7.
Marija Goretti

+ Jože
Za žive in rajne župljane
SHOD V LOGU, spoved od 16h naprej
+ Stanislav
++ Bajc
Za otoke na oratoriju in njihove družine (oratorij)
+ Anton
+ Franc
DSO: + Drago
+ Alojz
Planina: Za ljudi v stiski (oratorij)
V dober namen
+ Jožef
++ Čibej
Za žive in pokojne iz družine (oratorij)
+ Jožef
++ starši Likar
Za vse dobrotnike pri obnovi cerkve (oratorij)
+ Nejc
+ Marija
+ Avgust
++ Ferjančič
Za žive in rajne župljane
+ Marjan

13. NAV. NED.

01. 07. 2018 – 08. 07. 2018; št. 25/18
Uradne ure: Ker bo ta teden v naši župniji oratorij, me dobite v pisarni vsak
večer po maši in v četrtek od 07.30 do 09.00 ali po predhodnem dogovoru po
telefonu (041 673 292).
Strežnike in otroški pevski zbor vabim na počitnice v Ankaran od 15. –
18. avgusta, prijave sprejemam samo še ta teden.
Darovi za obnovo prezbiterija: 3.606 EUR, 25 darovalcev. Bog povrni!
Čiščenje in krašenje cerkve: Spodnje Žapuže in Breclji, sledijo Nove
Žapuže.
Češčenje Najsvetejšega v četrtek odpade.
V tem tednu je prvi petek, a zaradi oratorija ne bom obiskal bolnih in
starejših.

ORATORIJ 2018
Animatorji za oratorij: Danes ob 15h se zberemo v župnišču. Pripravimo še zadnje
stvari za oratorij. Ves teden spimo v župnišču.
Zaradi gradbišča pred cerkvijo bo zbiranje pred župniščem oz. na župnijskem vrtu,
vsak dan od 08.45 naprej. Pred tem animatorji ne odgovarjajo za otroke, zato jih
pripeljite med 08.45 in 09.00.
V sredo bo pohod k sv. Marjeti in na Planino, kjer bo zaključek s sveto mašo ob 16h.
V primeru slabega vremena pa bo ves program, skupaj z zaključno mašo, v Šturjah.
Če je kdo pripravljen darovati kakšno pecivo ali sadje, naj pokliče župnika 041
673 292, da se dogovorimo. Hvaležni vam bomo.
Starše prosimo, da vsak dan sledijo morebitnim obvestilom po elektronski pošti, kjer
bodo sporočene spremembe v primeru slabega vremena. Tekom oratorija pa
prosimo, da ste dosegljivi na telefonski številki, ki ste jo posredovali.

-

Terčeljeva pot na Otlico. Župnija Otlica vabi na Terčeljevo pot na Otlico, ki
bo v soboto, 7. julija 2018:
- 7.00: začetek pohoda izpred Terčeljevega spomenika v Šturjah na
Otlico
- 9.30: molitev rožnega venca v cerkvi angelov varuhov na Otlici
- 10.00: sveta maša, ki jo bo vodil g. Ivan Albreht. S petjem pri maši
sodeluje cerkveni mešani pevski zbor iz Podkraja, ki ga vodi Lojze
Bajc.
11.00: kulturni program: Pavle Ravnohrib, gledališki in filmski igralec.
Vabljeni!

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

