RAZPORED SVETIH MAŠ 03. 06. 2018 – 10. 06. 2018
9. NAV.
NEDELJA
03. JUN. 2018
Poned., 04. 6.
Krista
Torek, 05. 6.
Bonifacij
Sreda, 06. 6.
Norbert
Četrtek, 07. 6.
Robert
Petek, 08. 6.
SRCE
JEZUSOVO

Sobota, 09. 6.
SRCE
MARIJINO

10. NAV.
NEDELJA
10. JUN. 2018

08.00
10.00
19.00
10.00
18.30
19.30
drugje
19.30
drugje
19.30
drugje
07.00
19.30
07.00
19.30

Proti zalezovanju hudega duha
Za žive in rajne župljane
++ L. in S.
DSO: ++ starši V.
Žapuže: + Cvetka
++ Stopar
+ Edvard
+ Franc
Po namenu darovalca
+ Štefanija
Živi in ++ N in B
++ Blažko
++ Lemut
Po namenu
Za duhovne poklice

07.00
19.30

V čast SD
+ Milka in Pavel

08.00
10.00
19.00

Po namenu
Za žive in rajne župljane
+ Antonija

O prenovi prezbiterija in še kaj: Bližamo se prenovi, ki naj bi se začela po nedelji,
17. junija, kakor smo v četrtek dorekli na sestanku z arhitektinjo gospo Anico Kovačič,
izvajalcem gradbenih del Elita Nagode in kamnoseštvom Mužina. Začetek del smo
morali uskladiti z vsemi udeleženci, da bi bilo delo čim bolj strnjeno. Odlagal sem
dokončno naročilo kamnoseških del, dokler ni bilo potrjeno iz ZVKD. Zdaj imamo vsa
dovoljenja in kamnosek že dela naročene izdelke.
Zaplet glede del je le še v župniji in tega bi rad razrešil s čim širšo skupnostjo, da bi
bila obnova čim bolj utemeljena. Veliko ljudi, zlasti tistih, ki so bili vključeni v ŽGS pred
leti in poznajo stanje, mi je zelo priporočilo, da se obnova, ker je vključena tudi
zakristija, začne na podstrešju zakristije. Tam je namreč vse v slabem stanju: razpoke
na stenah, dotrajana okna, vprašanje lesenega stropa nad zakristijo, vprašanje
električne napeljave na podstrešju zakristije, ki že meji na nevarnost, vprašanje
stopnic, vprašanje strehe nad zakristijo, ki je sicer betonska, a prestrma za korce, kar
posledično pomeni drsenje kamnov na strehi in nevarnost za mimoidoče, po mnenju
nekaterih bi bilo potrebno narediti novo kritino na zakristiji, ki naj bo fiksirana, da burja
ne premika strešnikov. To zimo smo v času burje lahko videli kamne, ki so nevarno
pristali v žlebu.
Zato vabim člane ŽGS in člane ŽPS (ki so sicer bolj za pastoralno skrb župnije), da
se srečamo na sestanku v Marijinem domu v ponedeljek, 4. junija ob 20h, da še
enkrat skupaj pretehtamo naše načrte in skupaj sprejmemo odločitev. Povabim pa
na ta sestanek tudi vse tiste, ki ste predlagali temeljitejšo obnovo, in vse, ki vas
ta obnova pobližje zanima. Naredimo sestanek vseh zainteresiranih župljanov.

9. NAV. NED.

03. 06. 2018 – 10. 06. 2018; št. 21/18
Uradne ure: sreda 18.00 – 19.00 in četrtek 08.00 – 10.00.
Verouk smo zaključili. Kdor ni vzel spričevala, naj jih pride čim prej iskat v župnišče.
Iskreno se zahvaljujem vsem sodelujočim pri katehezi in drugem animiranju otrok
skozi veroučno leto: katehetom, voditeljem petja in Rezki, ki je skozi vse leto skrbela,
da je bil Marijin dom lepo počiščen. Bog povrni vsem.
Oratorij: Še danes lahko na oratorij.sturje@gmail.com prijavite otroke na oratorij, ki
bo od 2. – 6. julija v Šturjah.
Strežnike in otroški pevski zbor vabim na počitnice v Ankaranu od 15. – 18.
avgusta, prijave sprejemam župnik do konca junija.
Darovi za obnovo prezbiterija: 2.350 EUR, 7 darovalcev, Bog povrni za vaše darove,
ki jih oddajate osebno ali nakazujete na TRR župnije.
Čiščenje in krašenje cerkve: Vipavska c., sledi Na Livadi in Na Trati
Seja ŽPS in ŽGS bo v Marijinem domu jutri, 4. junija ob 20h, točka dnevnega reda
pa je prenova prezbiterija itd. Vsi preberite na drugi strani O prenovi prezbiterija in
še kaj…
Skupina Srce: Srečanje za razvezane bo v torek ob 20h v župnišču.
Priprava staršev na krst 1. ali 2. otroka se začne v torek ob 20h v Marijinem domu
in traja tri zaporedne torke po 60 minut. Naslednja priprava bo v septembru.
Češčenje Najsvetejšega bo v četrtek po maši, pridite, molimo!
Danes je prva nedelja v mesecu, shod v Logu je ob 17h, eno uro prej je priložnost
za sveto spoved.
Zakonska skupina: Srečanje naslednjo nedeljo zvečer.
NAPOVEDNIK:

50. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k Mariji Pomagaj
na Brezjah bo v soboto, 16. junija 2018. Odhod avtobusa iz Ajdovščine ob 7h.
Cena za prevoz in kosilo je 15 EUR, prijave sprejema Miljeva: 041 493 016

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

