RAZPORED SVETH MAŠ V TEDNU OD 02. 04. – 09. 04. 2017
Nedelja,
02. APR. 17
5. postna
nedelja

Pon., 03. 4.

Torek, 04. 4.
Sreda, 05. 4.
Četrtek, 06. 4.
PRVI Petek,
07. 4.
~zdržek od mesa~

PRVA Sobota,
08. 4.
Nedelja,
09. APR. 17
CVETNA

6. postna
nedelja

08.00
10.00
14.00
19.00
07.00
10.00
18.00
19.00
07.00
19.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00

V zahvalo Materi Božji, Bevkova 4
Za žive in rajne župljane
Križev pot
++ Božič, Kožmani 23
+ Anton Likan, Žapuže 39
+ Stanko Šatej in Silvo Šinkovec (v Domu)
++ Samec, Žapuže 26 (v Žapužah)
++ brata Krapež, Bevkova 1
++ Doberšek, Cebejeva 46
+ Marjo, Grivška pot 26
V čast SD za moč v preizkušnjah, Polževa
+ Julijan Škvarč, I. Kosovela 21/c
+ Stanislav Čehovin, Kosovelova 16
+ Anton in Nada Kete, Kožmani 3
+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
Za duhovne poklice, Grivče 16

07.00
19.00
08.00
10.00
14.00
19.00

++ Kogoj in Bavčar
++ Semič, Bevkova 4
+ Ivana Kožman, Kožmani 1
Za žive in rajne župljane
Križev pot
+ Alojzija in Stanko Pižent, Ob Hublju 3

Oddane maše: + Milka Černigoj, Idrijska 18/a, dar sosedje (2X).
Darovi v preteklem tednu:
NAPOVEDNIK
~ Krstna nedelja: Ker je na belo nedeljo ravno župnijski praznik, bomo imeli krst
otrok v nedeljo, 07. maja ob 10h. Starši naj čimprej prijavijo otroke za krst.
~ Spovedovanje v Šturjah v tem in naslednjem tednu:
četrtek, 6.4.: 09.00-11.00 Tomaž in 16.00-19.00 Primož;
petek, 7.4.: 08.00-10.00 škof Metod in 16.00-18.30 Bogomir;
sobota, 8.4.: 16.00-19.00 p. Marjan
ponedeljek, 10.4.: 09.00-11.00 Bogomir, 16.00-18.00 Ivan Maslo;
torek, 11.4.: 07.30-10.00 Franc Likar
~ Velikonočna spoved v Logu bo po ustaljeni navadi na veliko
sredo, 12. aprila, in sicer: dopoldne od 9. do 12. ure in popoldne
od 15. do 19. ure.

5. postna. ned.
02. 04. 2017 – 09. 04. 2017; št. 14/17
2. april: 5. postna nedelja

Evangelij: Jn 11, 1- 45

Jezus je vstajenje in življenje

Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 11,1-45)

JEZUS JOČE
Jezusa je ganil pogled na skupino ljudi,
ki je žalovala za Lazarjem. Navdajala sta
jih brezup in dokončnost, s katero je
neusmiljena smrt posegla v njihovo
sredo. Toda zraven njih je stalo
Življenje in Vstajenje!
Jezus je prišel, da bi obljubil vstajenje
vsem, ki bodo verovali vanj in mu
zaupali. Kakor je jokal pred Lazarjevim
grobom, joče nad vsemi, ki se ali ne
zavedajo ali nočejo verovati v večno
življenje, ki ga ponuja. Žalosten je,
kadar tisti, ki jih je prišel rešit pred
smrtjo, ostanejo v okovih svojih strahov
in ne okusijo sadov upanja.
Jezus je Marto vprašal: »Veruješ to?«
Vsakogar med nami vprašuje isto. Ali
verujemo, da je premagal smrt? Če
verujemo, potem mu tudi zaupajmo vsa
področja svojega življenja, zlasti tista,
kjer prevladujejo rane, obup in grehi.
On ima moč, da obudi in oživi nekaj, kar
se zdi mrtvo in propadajoče. Kristusova
luč lahko celo v najbolj brezupnih
okoliščinah razsvetli temo in prinese
odrešenje. Prosi nas, da skupaj z Marto
izpovemo: »Verujem, Gospod! Trdno
verujem, da si ti Mesija, živi Bog!

Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz
Betánije, iz vasi Marije in njene sestre
Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda
mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala
noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je
bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu
sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš
rad, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, je
rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v
Božje veličastvo, da bo po njej poveličan
Božji Sin.«
Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in
Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je
ostal še dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je
rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.«
Učenci so mu dejali: »Učitelj, pravkar so
te hoteli Judje kamnáti, pa greš spet tja?«
Jezus je odgovóril: »Ali nima dan
dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne
spotakne, ker vidi luč tega sveta; če pa
kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v
njem ni luči.«
To je rekel, in nato jim je dejal: »Naš
prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga
zbudim.« Učenci pa so mu rekli:
»Gospod, če spi, bo ozdravél.« Jezus je
govóril o njegovi smrti, oni pa so mislili,
da govori o navadnem spanju. Tedaj jim
je Jezus povedal odkrito: »Lazar je umrl.
Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil
tam, da boste verovali. A pojdimo k
njemu!« Tomaž, ki se je imenoval
Dvojček, je tedaj rekel součencem:
»Pojdimo še mi, da umremo z njim!« …

OZNANILA ŠTURJE
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17.30 – 18.30. V velikem tednu ne bo
uradnih ur.
Verouk: Reden za vse skupine. 4., 6. in 7. razred bo imel sveto spoved.
Pri birmanskih srečanjih v petek sodeluje 4. skupina staršev: Čoha, Koren,
Nagode, Slejko, Stopar, Škvarč, Štrancar, Ukmar, Vidmar.
Čiščenje cerkve: V soboto, 08. 4. starši 6. razreda, ob 08.30.
Krašenje cerkve za sveto tridnevje: Za veliki četrtek okrasimo božji grob, poskrbi
Slomškova ulica.
Na veliko soboto, 15. 4., krasi cerkev Štrancarjeva ul in IV. Prekomorska.
Morda je bolje, da za praznike cerkev okrasijo skupine, ki so že utečene. Potem
bomo spet nadaljevali s skupinami staršev (ostajajo še starši 7., 8. in 9. razreda).
Zelo pohvalim starše, ki so tako zavzeto v tem postnem času skrbeli za čistočo naše
župnijske cerkve.
Liturgični bralci: Priprava na veliki teden bo v ponedeljek, 3. aprila ob 19.30.
Nameni molitve: V sredo po maši bomo molili rožni venec po
anonimnih namenih iz škatle zadaj v cerkvi. Svoje namene lahko
še napišete in oddate.
Češčenje: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.
Veroučna in mladinska maša bo v petek: Sodelovanje pri maši
pripravi 5. razred. Starši veroučencev ste povabljeni k sodelovanju pri tej maši,
križev pot vodijo starši 5. razreda.
Prvi petek: Povabljeni, da počastimo Jezusovo Srce. Bolnim in ostarelim prinesemo
sveto obhajilo v petek dopoldne, priložnost tudi za velikonočno sveto spoved.
Prvosobotna pobožnost v Logu bo v soboto, 8. aprila. Maša je ob 18. uri, pol ure
prej pa molitev rožnega venca. Duhovniki bodo na voljo za spoved od 15. ure do 19.
ure, oziroma do konca maše.
Blagoslov motorjev, skuterjev, mopedov in ostalih enoslednih vozil bo pred
Marijinim domom v soboto, 8. 4. po večerni maši, okrog 19.30. Na začetku poletne
sezone se priporočimo Božjemu varstvu. Povabljeni vsi motoristi iz okolice. V
primeru dežja blagoslov preložimo na ugodnejši čas.
Postni čas »pri nas doma«: Peti postni teden. Zvečer se zberemo ob križu in
molimo eno desetko rožnega venca: Ki je za nas križan bil. Jezusova podaritev
življenja na križu se obnavlja pri vsaki sveti maši. Prosimo za zvestobo nedelji, da bi
vsi kristjani praznovali nedeljo in živeli iz Jezusove besede in daritve.
Maše v tem tednu zaključimo s pesmijo: Duša le … je strašno križan bil.
Sodelovanje pri križevem potu
(PETEK OB 19.00, NEDELJA OB 14.00)
Petek, 31¸. 3.
Petek, 7. 4.

6. RAZ. STARŠI
5. RAZ. STARŠI

Nedelja, 2. 4.
Nedelja, 9. 4.

KARITAS
ANIMATORJI

Postni večeri 2017: Klub krščanskih izobražencev organizira postne večere, ki
potekajo v dvorani srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini. Ta teden:
četrtek, 6. aprila ob 20 uri: mag. Anton Berčan: DUHOVNA PODOBA PLEČNIKA

Animatorji za oratorij: V nedeljo bomo ob 14h vodili križev pot, sledi družabno
srečanje v župnišču.
Romarji v Romunijo: Do 20. 4. poravnajte stroške romanja, lahko v enem ali dveh
obrokih, kakor je komu lažje.
Zahvala sodelavcev župnijske Karitas:
V postni nabirki hrane in denarnih darov smo zbrali 180 kg
hrane in 631 eur. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste v tednu
družine darovali za pomoči potrebne v naši župniji. Hvala za
vaše zaupanje in nesebično pomoč.
Bog vam obilo povrni!
Ob 80-letnici smrti Lojzeta Bratuža kulturni dogodek v konkatedrali v N. Gorici
danes, 2. 4. ob 19.30, sodelujejo: Ljubiteljsko gledališče Teharje, mešani zbor
župnije Solkan, Mešani zbor župnije Kristusa Odrešenika Nova Gorica, Mešani
zbor župnije Šturje, recital: Ljubka Bratuž Šorli: Venec spominčic možu na grob.
Radijski misijon: V cvetnem tednu, od 2. do 8. aprila, bo na Radiu Ognjišče potekal
radijski misijon, ki ga bodo letos vodili lazaristi. Misijon bo potekal pod geslom:
»Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim.« Na Radiu Ognjišče so to obliko
duhovne poglobitve v postu uvedli leta 2006 in je sedaj že stalni
del njihovega programa v postu.
Oljke lahko vzamete v Marijinem domu, dar za oljke je namenjen
istrskim župnijam, ki nam oljke tudi priskrbijo.
Cvetna nedelja: Naslednjo nedeljo se bomo zbrali na šturskem
placu ob 08h in ob 10h, mašo začnemo z blagoslovom oljk.
Potem gremo v zbrani procesiji v cerkev, kjer bomo obhajali cvetno nedeljo. V
primeru dežja bo blagoslov oljk v cerkvi.
Ni ga tedna v cerkvenem letu, ki bi bil pomenljivejši in svetejši kot je veliki teden.
Kako nestrpno smo že v svoji mladosti čakali onih resnobnih dni, ko je cerkev dobila
drugačno lice. Visoka okna so bila črno zagrnjena in križi skriti; ob stranskem oltarju
so postavili Božji grob z neštetimi lučmi in stražo pred njim; orgle in zvonovi so
umolknili in v zvoniku so se oglasile ropotajoče raglje. Že vsa ta zunanjost stisne
srce in v tihi bridkosti pohitijo turobne misli nazaj v največji zgodovinski teden, ko je
Kalvarija trepetala in se je sonce skrilo od žalosti nad umirajočim Gospodom.
Popolnoma bo doživel veliki teden in doumel njegove obrede le oni, ki pozna iz sv.
pisma zadnje dneve Gospodovega življenja in razume pomen svetih obredov. Treba
je še žive vere in sočustvujočega srca.
/Filip Terčelj, Naš čolnič, 1927/
Naslednji teden je veliki teden. Organizirajmo si čas tako, da bomo sveto tridnevje
lepo praznovali.
Svetopisemska skupina v ponedeljek, 10. 4.
Večerna zarja v torek, 11. 4.
Spoved za 5. razred v sredo, 12. 4., ta dan odpade predšolski nauk.
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

