RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 03. 09. – 10. 09. 2017
22. NAV.
NED.

08.00
10.00
19.00

V zahvalo, Cebejeva 1
Za žive in rajne župljane
+ Halina, Angela, Zdravko, Stane, Kožm. 18

07.00
10.00
19.00
19.00
19.00

++ Velikonja, IV. Prekomorske 32
Maša v Domu starejših
+ Slavica Ergaver, dar F. in A.
8. dan + Lipka Bavčer, Grivška pot 31
Za zdravje, Dolenje 20
+ Julijana in Marija Nabergoj, Polževa 15/a

Četrtek, 07. 9.

19.00

V zahvalo, Žapuže 37/a

Petek, 08. 9.

08.00
18.00
19.00
19.00

++ starši Ličen, Žapuže 105
30. dan + Peter Bajc, Žapuže 42 – v Žapužah
+ Marjan Fegic, Bazoviška 15
30. dan + Marjan Birsa, Lavričeva 66

08.00
10.00
19.00

+ Damjana Polanc, Cebejeva 11/a
Za žive in rajne župljane
V zahvalo za skupna leta

03. SEPT. 2017

Pon., 04. 9.
Rozalija

Torek, 05. 9.
Mati Terezija

Sreda, 06. 9.
Zaharija

Marijino
rojstvo

Sobota, 09. 9.
23. NAV.
NED.
10. SEPT. 2017

Jesensko romanje bomo organizirali v soboto, 16. septembra. Cilj romanja je
božjepotna cerkev v Brestanici na Dolenjskem, imenovana tudi Slovenski Lurd.
Maša v baziliki bo okrog 10.30, sledi kosilo na kmečkem turizmu Vrtovšek v bližini
Koprivnice (10 EUR + pijača), nato predstavitev jedrske elektrarne Krško v
Kulturnem domu Krško ter avtobusni ogled elektrarne, nato vožnja po dolini Krke,
ogled cerkve v Žužemberku, ki je bila postavljena na ruševinah po vojni zažgane
cerkve. Romanje bomo sklenili v Grosupljem, kjer si pogledamo enega prvih
Rupnikovih mozaikov v Sloveniji. Cena prevoza je okrog 15 EUR pri polnem
avtobusu. Lahko se vpišete v zakristiji, v župnišču, po telefonu ali na e-pošto.
Polnimo drugi avtobus.
Slovensko društvo Hospic, Območni odbor severne Primorske, bo v četrtek,
7. septembra 2017, ob 18. uri, v Lavričevi knjižnici organiziralo 2. Hospicitat.
Spregovorili bomo o žalovanju, ter kako se soočamo z izgubo bližnje osebe.
Molitveni dan za nove duhovne poklice bo na Sveti Gori v soboto, 09.
septembra. Potekal bo pod geslom: Prisluhni in odgovori. Spored: 8.00: molitev
križevega pota s Prevala; 10.30: molitvena ura v baziliki; 10.30: sveta maša; 13.00:
recital ob 300 letnici kronanja milostne podobe; 13.30: litanije Matere Božje,
blagoslov.
»Prosimo Gospodarja žetve, naj pošlje delavcev v svoj vinograd.« Zato lepo
vabljeni, da se udeležimo tega vsakoletnega molitvenega srečanja.

22. NAV. NED.

03. 09. 2017 – 10. 09. 2017; št. 33/17
Letos bomo v Oznanilih spoznavali okrožnico papeža Frančiška s pomenljivim
naslovom 'Radost ljubezni'. Zakaj okrožnica
Hoja za Kristusom zahteva odpoved
papeža Frančiška? Bog nam govori na
(Mt 16,21-27)
različne načine, preko Božje besede v
Tisti
čas
je
Jezus
začel svojim
Svetem pismu, ki ga beremo pri vsaki maši,
učencem razodevati, da bo moral iti v
preko dogodkov v našem življenju, ki nas
Jeruzalem in veliko pretrpeti od
presenečajo in odstirajo skrivnost Boga,
starešin, vélikih duhovnikov in
pismoukov, da bo moral biti umorjen in
preko lepote narave in stvarstva... Govori
tretji dan vstati. Peter pa ga je vzel k
nam pa tudi preko cerkvenega učiteljstva in
sebi in mu začel braniti: »Bog ne daj,
cerkvenih dokumentov. Zakaj 'Radost
Gospod! To se ti nikakor ne sme
ljubezni'? Verjetno je 'ljubezen' največkrat
zgoditi!« On pa se je obrnil in rekel
Petru: »Poberi se! Proč od mene,
zlorabljena beseda v zgodovini človeštva, je
satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na
pa prav ljubezen tista, ki daje našemu
to, kar je Božje, ampak kar je
življenju pomen, smisel in radost. Naš Bog,
človeško.«
Tedaj je Jezus rekel svojim učencem:
ki je ljubezen, je pokazal svojo očetovsko
»Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se
ljubezen do nas preko vseh razumnih meja,
odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi
ki se niso ustavile niti pred trpljenjem in
za menoj. Kdor namreč hoče rešíti
svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa
smrtjo edinega Sina. Ta ista ljubezen je tista
izgubi svoje življenje zaradi mene, ga
moč, iz katere smo se nekoč rodili našim
bo našel. Kaj namreč koristi človeku,
staršem in je tudi edina moč, ki lahko
če si ves svet pridobi, svoje življenje
premaga smrt in nas popelje v večno
pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v
zameno za svoje življenje? Sin
življenje. Pozna kdo bolj radostno novico
človekov bo namreč prišel v veličastvu
ljubezni? Papež Frančišek jo v svoji
svojega Očeta s svojimi angeli in
okrožnici podaja v naslednjih devetih
takrat bo vsakemu povrnil po
njegovem delu.«
poglavjih: V luči Besede, Izkušnje in izzivi
družin, Gledati Jezusa – poslanstvo družine, Ljubezen v zakonu, Rodovitna
ljubezen, Nekatere pastoralne perspektive, K boljši vzgoji otrok, Voditi,
vključevati in razločevati šibkost, Duhovnost zakona in družine.
Iz te vsebine bomo v Oznanilih objavljali kratke spodbude vsem župljanom.
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VEROUČNEMU LETU NAPROTI

Veroučna in mladinska maša: Maše s sodelovanjem družin in mladine bodo kot
lani ob petkih. V petek, 8. sept. sodelujejo veroučenci 8. razreda.

*Verouk začnemo v ponedeljek, 4. sept., predšolski verouk pa v sredo, 13. sept.
*Vsaka družina, ne glede na število otrok, prispeva 10 EUR za ogrevanje
Marijinega doma. Če kdo ne zmore, to ni ovira za vpis k verouku.
*Vsi veroučenci, razen 9. razreda, uporabljajo Liturgični zvezek kot pripomoček
pri vzgoji za nedeljsko božjo besedo. Razdelili jih bomo staršem pri vpisu k verouku,
cena je 4 EUR. Ostale pripomočke kupite v Zvončku.
*Bodite pozorni: Otroci 7. razreda uporabljajo učbenik in delavni zvezek za 8.
razred, naslov: V življenje.
*Starši vpišejo otroka k verouku, tako kot lani, na prvem srečanju za starše.
Starši, ki imajo pri verouku več otrok, se udeležijo enega srečanja in pri tem vpišejo
vse otroke. Če je le mogoče, se udeležite srečanja za starše s svojo skupino.

Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.30 in četrtek 09.00 –
11.00. Zaradi verouka ob četrtkih popoldan ne bo
več uradnih ur, bodo pa ob sredah popoldne.
Dar za cerkev: 500 EUR, 5 darovalcev; dar za
Oznanila 30 EUR, 1 darovalec. Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Pot v Žapuže, sledi
Vipavska cesta.

NAPOVEDNIK

Češčenje Najsvetejšega: V četrtek po maši.
Otroški pevski zbor bo imel prvo pevsko vajo v
petek ob 17h v Marijinem domu. Ana Červ lepo vabi otroke, ki so že peli, in nove
kandidate, na prvo srečanje.
Mladinska skupina ima prvo srečanje v petek ob 19.30 v Marijinem domu, vabljeni
mladi od 2. letnika srednjih šol naprej.
Mladi iz 1. letnika (bivši birmanci): Prvo srečanje bo v petek, 15. 9. ob 19.30 v
župnišču na Levstikovi 1.
Shod v Logu bo danes, 3. septembra. Maša ob 17h, prej priložnost za sveto
spoved.
Priprava staršev na krst otroka: Tečaj začnemo v torek ob 20h v Marijinem domu.
Tečaj za zakon: Še v tem tednu se lahko prijavite, tečaj začne v nedeljo, 10. 9., v
Škofijski gimnaziji v Vipavi ob 16h.
Vpis otrok k verouku v tem tednu v
Marijinem domu: Starši se udeležite
enega srečanja in vpišete vse svoje
otroke.
Vpis v 2. razred: pon. ob 19.30
Vpis v 3. razred: torek ob 19.30
Vpis v 4. in 5. raz: sreda, ob 19.30
Vpis v 6. in 7. razred: čet. ob 20h
Vpis v 8. razred: petek, 8. 9. ob 20h
Vpis v 9. razred: sobota, 9. 9. ob 19.30
Marijino rojstvo – mali šmaren bomo
obhajali v petek. Maše doma po
razporedu. V Logu bodo maše ob
06.30, 08h in 10h, priložnost tudi za
sveto spoved.

1R
2R
3R
4R
5R

PON
16H,17H

SRE

ČET
15H,16H

16H, 17H
15H
15.30,
16.30

6R
15H, 16H
7R 15H
8R
16H
9R
16.00
PREDŠOLSKI VEROUK: SREDA OB
17H (13. 9. PRVO SREČANJE)
DRUŽINSKI VEROUK: ČET. OB 17H

Po končanih počitnicah se spet lahko vpišete v župnišču in povabite župnika na
nedeljsko kosilo. Hvala.

*Molitveno romanje v Medjugorje bo z duhovno obnovo na poti za našo župnijo
od 12. – 14. oktobra 2017. Prijave sprejemam do konca septembra oz. do
zapolnitve sedežev na enem avtobusu. Cena 110 EUR za prevoz (vsaj 40 potnikov)
in polni penzion v nastanitvi blizu cerkve. Odhod v četrtek zjutraj, vrnitev v soboto
zvečer, dve nočitvi, dnevna vožnja, ena smer po avtocesti, druga smer delno po
Jadranski magistrali.
*Stična mladih: Vse mlade vabim, da se vpišejo na srečanje slovenske mladine, ki
bo v Stični v soboto, 16. 9. Šli bomo z dekanijskim avtobusom. Prijave pri župniku
do srede, 13. 9. oz. do zasedbe enega avtobusa. Prijavite se čim prej, ker bo
avtobus za celo Vipavsko dekanijo.
*Romanje mesta Ajdovščina (obe župniji) bo na Sveto Goro v nedeljo, 24. 9.
Prijavite se za avtobusni prevoz, odhod ob 09h iz šturskega placa. Maša na Sveti
Gori bo ob 10h. Ta dan doma ne bo maše ob 10h.
*Predstavitev knjige o Filipu Terčelju bo v Marijinem domu v ponedeljek, 18.
sept. po večerni maši. Knjigo bo
Mučeniška smrt Filipa Terčelja in Franca
predstavil g. Ivan Albreht, avtor
Krašne je za naš narod dragoceni zaklad.
knjige. Ta večer bo mogoče knjigo
Je svetla lučka upanja, da bomo vendarle
kupiti tudi v Marijinem domu. Lepo
stopili na pot resnice, pravičnosti,
vabljeni na predstavitev.
solidarnosti, usmiljenja, sprave, miru,
*Katehetsko pastoralna šola:
svobode in veselja. Kdaj bomo zmogli
Študijsko leto 2017/2018
toliko civiliziranosti, da bomo pokopali
Informativni dan in vpis:
mrtve? Kdaj bomo zmogli reči: »Tudi jaz
Vipava (Škofijska gimnazija
želim biti podoben Filipu Terčelju in
Vipava): četrtek, 14. septembra 2017,
Francu Krašni v njunem prizadevanju za
zatiranega in ubogega človeka? Ne bojmo
ob 18.00
se, četudi smo svetlobna leta daleč od te
Podrobnejše informacije
drže. Filip Terčelj in Franc Krašna sta
Katehetsko pastoralna šola se bo
naša pomočnika. Dovolimo jima, da tudi
izvajala v Vipavi (ob petkih zvečer oz.
po nas delata čudeže!
B. Vidmar
ob sobotah popoldne), če bo dovolj
prijav. Zainteresirani se oglasite v župnišču.
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

