Šturje: maše od 02. 10. do 09. 10. 2016
NEDELJA
02. oktober

08.00
27. nav. ned. – 10.00
rožnovenska 19.00
10.00
18.00
19.00
07.00
18.30
19.00

Pon. 03. 10.

Torek, 04. 10.
Frančišek Asiški

Sreda, 05. 10.

07.00
19.00

Maša v domu starejših
Vsi pokojni, Žapuže 94 – v Žapužah
++ starši Jerončič, Grivška pot 26
+ Marija Kete, Grivče 8/a
Za redovno skupnost – pri sestrah
+ Franc Slemič, Pot v Žapuže 4
+ Roman Šen, Polževa 8
30. dan + Dragica Krušič, Cebejeva 3
++ Bizjak, Grivška 22
30. dan + Jožefa Plešnar, Ob Hublju 4

07.00
19.00

+ Bojan in Ludvik Uršič, IV. Prekom. 2
V čast MB v zahvalo, Cebejeva 20

19.00

++ starši Bratina, Kidričeva 7
30. dan + Milka Černigoj, Idrijska 18/a

08.00
10.00
19.00

+ Vinko Čuk, Slomškova 17
Za žive in rajne župljane
+ Angel Kavčič, Polževa 8

19.00

Marija F. Kowalska

Četrtek, 06. 10.
Bruno

PRVI Petek,
07. 10.
Rožnovenska MB

PRVA Sobota,
08. 10.
Benedikta

NEDELJA
09. oktober
28. nav. ned.

+ David, Gašper in Matej (20. obl.), IV. Prekom. 12/a
Za žive in rajne župljane
++ starši Ipavec, Polževa 8

MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED VEČERNO MAŠO: OB 18.30
DATUM

DAN

SKUPINA

01. 10. 16

SOBOTA

MARIJIN ZBOR

03. 10. 16
04. 10. 16
05. 10. 16

PONED.
TOREK
SREDA

MPS VEČERNA ZARJA
KATEHISTI-NJE
BIBLIČNA SKUPINA

06. 10. 16
07. 10. 16

ČETRTEK
PETEK

ŽUP. PASTORALNI SVET
SKAVTI

08. 10. 16

SOBOTA

STARŠI VEROUČENCEV - 1. do 5.r.

10. 10. 16
11. 10. 16
12. 10. 16

PONED.
TOREK
SREDA

MPS VEČERNA ZARJA
ŽUPNIJSKA KARITAS
BRALCI

13. 10. 16

ČETRTEK

MEŠANI PEVSKI ZBOR

14. 10. 16
15. 10. 16

PETEK
SOBOTA

BIRMACI – 8. razred
MARIJIN ZBOR

Posamezne
skupine
povabljene,
da vodite
rožni venec v
oktobru pred
večerno
mašo,
začetek
ob 18.30.

OZNANILA
ŽUPNIJA ŠTURJE
27. NAVADNA NEDELJA
02.10.2016 – 09.10.2016; št. 4-16/17
2. oktober: 27. med letom

Evangelij: Lk 17, 5-10

POMNOŽI NAM VERO!
Hoditi za Jezusom ni vedno lahko. Pridejo
trenutki, ko nas prevevajo dvomi in slabosti,
ki jih lahko pripišemo pomanjkanju vere.
Gotovo so to čutili apostoli, ko so Jezusa
prosili: »Pomnoži nam vero!« Povedal jim je
priliko o gorčičnem zrnu, da bi jih poučil,
kako je za majhne in velike čudeže v
življenju potrebna vera. Ob drugi priložnosti
jim je rekel: »Vse je mogoče tistemu, ki
veruje!« Zrno vere, tudi če je še tako
drobno, je treba uporabiti. Gospod nas
obdarja z zastonjskim darom vere in od nas
je odvisno, ali ga želimo izkoristiti ali ne.
Kako moremo razumeti Jezusov izrek, da z
vero lahko rujemo drevesa in jih mečemo v
morje. Tako, da se zavedamo in si priznamo,
da moč, ki jo potrebujemo za premagovanje
stisk, ni naša, ampak prihaja od Boga.
Kadar se pojavi težava, se spomnimo, da je
»v Gospodu naša moč«. Prosimo ga, naj
pride in nam pomaga očistiti pot, da bomo
mogli naprej. Prosimo ga, naj nam pomnoži
vero, da nam bo pomagala izkoreninit strah
in malodušje in ju zamenjala s pogumom in
upanjem:

»Gospod Jezus, pomnoži mojo vero.
Daj mi poguma, da ti bom zaupal,
posebno, kadar bom v skušnjavi,
da obupam. Daj mi milosti, da me ne
premagajo jeza, strah in obup.
Pomagaj mi, da te bom ljubil
vsak dan bolj in bolj.«

Iz svetega evangelija po Luku
(Lk 17,5-10)
5 In apostoli so rekli
Gospodu:
»Pomnôži nam
vero!« 6 Gospod pa
je rekel: »Če imate
vero kakor gorčično
zrno, bi tej murvi
lahko rekli: ‚Izruj se
s korenino in se presádi v morje‘ in bila bi
vam poslušna. 7 Kdo izmed vas, ki ima
hlapca pri oranju ali na paši, mu bo rekel, ko
se vrne s polja: ‚Pridi brž in sédi k mizi‘? 8 Ali
mu ne bo marveč rekel: ‚Pripravi mi večerjo;
prepaši se in mi strezi, dokler se ne najem in
napijem; potlej boš ti jedel in pil.‘ 9 Se mar
zahvaljuje hlapcu, da je storil, kar mu je bilo
zapovedano? Pač ne. 10 Tako tudi vi: ko
storite vse, kar vam je bilo ukazano, recite:
‚Ubogi hlapci smo; storili smo, kar smo bili
dolžni storiti.‘«

IZ ZAPISOV FILIPA TERČELJA
Mesec oktober je posvečen roženvenski
Mariji. Rožni venec je naša domača molitev,
znana že iz mladostnih dni. Ko je sedela
stara mati za ognjiščem in držala v velikih
rokah rožni venec ter spuščala počasi
velike črne jagode drugo za drugo po nizu
navzdol, smo otroci radovedno opazovali
blago starko in dvigali spuščene kroglice.
Kakor hitro je otrok odrasel, je moral
moliti vsak večer z družino rožni venec. V
kaminu je tulila burja, na ognjišču je
prasketal ogenj, iz src pa je prihajala
molitev, v kateri se je ponavljala iskrena
prošnja: “Zdrava Marija …”

Oznanila župnije Šturje
Uradne ure: četrtek od 09h do 11h in od 17h do 18h.
Češčenje Najsvetejšega: četrtek po maši, počastimo Jezusa!
Mladinska in veroučna sveta maša bo v petek. Sodelovanje pripravi 5. razred, ker
je bil prejšnjič nesporazum.
Srednješolci vabljeni na srečanje v petek po maši v Marijin dom.
Čiščenje in krašenje cerkve: Kosovelova ulica. Skupina, ki čisti in krasi, je ob
sobotah dopoldne povabljena v župnišče na kavo ali sok, če sem le doma.
Člani Živega rožnega venca: srečanje danes, nedelja 02. okt. ob 09h, v dvorani v
Marijinem domu.
Shod v Logu: Danes, 2. oktobra. Tema razmišljanja: Usmiljenje in sočutje. Ob 16.
uri je priložnost za sveto spoved, ob 17. uri pa sveta maša. Lepo vabljeni!
Svetopisemska skupina: Prvo srečanje bo v ponedeljek, 3. oktobra po večerni
maši v Marijinem domu. Vabimo člane, ki ste skupino že obiskovali, kakor tudi nove
člane. Vabimo tudi starše naših veroučencev.
Delavnica kvačkanja: kandidati se boste srečevali v Marijinem domu prvo in tretjo
sredo v mesecu. Prvo srečanje bo v sredo, 5. oktobra od 15.45 – 16.45. /Bernarda
in Bernadette/
Kateheti: Srečanje bo v sredo po večerni maši v župnišču.
Kandidati za novo zakonsko skupino se srečamo na informativnem večeru v
četrtek, 6. oktobra ob 20h. Povabljeni zakonci, ki niste vključeni v kakšno drugo
zakonsko skupino.
Prvi petek: Počastimo Jezusovo Srce. Primerno, da z oktobrom začnemo
pobožnost devetih prvih petkov, zaključimo v juniju, ob prazniku Jezusovega Srca.
Za obhajanje prvih petkov je potrebno opraviti sveto spoved, prejeti sveto obhajilo v
zadoščenje za grehe vsega sveta in molitev rožnega venca. Predvsem pa življenje iz
posvetitve Jezusovemu Srcu.
Obhajilo starejšim in bolnim, ki ne morejo v cerkev, prinesemo v petek na dom.
Lahko se še prijavite.
Delavnica za otroke: Piškotki za misijone: Otroci! Tudi letos ste povabljeni, da
nam priskočite na pomoč pri peki piškotov za dober namen. Dobili se bomo v
soboto, 8.10.2016 ob 9. uri, v župnišču. Pridite, ne bo vam žal
Piškote bomo
ponudili vernikom v nedeljo, 9. okt., zbrane darove pa bomo namenili eni od naših
župnijskih družin v stiski in za misijone. /Teja in Ana/.
Tajništvo ŽPS: srečamo se v soboto po večerni maši v župnišču in pripravimo
prihodnjo sejo ŽPS.
Škofjeloška dekanija vabi na revijo pevskih zborov, ki bo v nedeljo, 9. 10. 2016,
ob 16. uri v župniji Reteče in jo posvečajo pesmim našega rojaka Filipa
Terčelja. Uvodno predstavitev Filipa Terčelja bo pripravila Nadja Pregeljc.

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA
Molitev rožnega venca je vstopanje skozi marijino življenje v
Jezusovo življenje. Dvajset skrivnosti rožnega venca je kot 20
najpomembnejših dogodkov iz Jezusovega življenja. Marija je
edina, ki je Jezusa spremljala od spočetja preko velikonočnih
dogodkov do srečanja v nebesih. Zato se po Mariji najlažje pride
do Jezusa.
Čeprav bomo rožni venec molili vsak večer v cerkvi, pa ne pozabimo, da je ta
molitev predvsem družinska. Zato iskreno priporočilo, naj se v vsakem
krščanskem domu zmoli vsaj eno desetko na dan. Začnimo z mesecem oktobrom!
Kako molimo rožni venec pri nas doma? Lahko tudi tako:
Molitev začnemo z znamenjem križa.
Tata vodi prvi del: Oče naš… - vsi nadaljujemo: Daj nam danes naš…
Mama ali kdo od otrok: Zdrava Marija,…(na koncu dodamo skrivnost rožnega
venca) - vsi nadaljujemo: Sveta Marija…. (10x)
Tata zaključi: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu – vsi: Kakor je bilo v
začetku….
Na koncu desetke dodamo še lepo molitev iz Fatime: O Jezus, odpusti nam
naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Zaključimo s križem.
Nameni molitve:
Ponedeljek: (ki si ga, Devica, od Svetega Duha spočela): po namenu papeža
Frančiška.
Torek: (ki si ga, Devica, ob obiskovanju Elizabete nosila): za vse,
ki potrebujejo pomoč.
Sreda: (ki si ga, Devica, rodila): za naše družine, da bi radi
sprejemali življenje in vzgajali po Jezusovem nauku.
Četrtek: (ki si ga, Devica, v templju darovala): za vse, ki so v naši
župniji v tem letu prejeli sveti krst in se pripravljajo na sveto birmo.
Petek: (ki si ga, Devica, v templju našla): Za vse, ki začenjajo študijsko leto, da bi ob
iskanju znanja na visokih šolah ne pozabili na zvestobo Jezusu.
Sobota: (ki naj se usmili duš v vicah): za vse pokojne sorodnike.
Nedelja: (ki je od mrtvih vstal): Da bi kristjani ob nedeljah zvesto obhajali Gospodov
dan in iz Božje besede in svetega obhajila črpali moč za vsakdanje življenje.

N A P O V E D N I K:
+ Naslednja krstna nedelja bo 23. 10. Prijavite otroke za krst.
+ Večerna zarja: Pogovorno molitvena skupina je primerna za vse upokojence. Prvo srečanje
bo v sredo, 12. oktobra po večerni maši, v Marijinem domu. Srečevali se bomo dvakrat
mesečno.
+ Zakonci Šturski: Prvo srečanje bo v Marijinem domu 10. oktobra – /g. Ivan/
+ 7. Terčeljev shod v Logu bo v nedeljo, 16. 10. 2016. Ob 15. uri bo molitvena ura z
naslovom "Kot morje je čas"; ob 16. uri sv. mašo pripravlja župnija Vrhpolje, po maši pa
sledi kratko predavanje Marije Gasser, Terčeljeve raziskovalke iz Železnikov.
OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnije.rkc.si/sturje/
Telefonske številke: 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

