RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 04. 06. – 11. 06. 2017
7. VELIKON.
NEDELJA

08.00
10.00
19.00

++ Kobal, Goriška 27/A
Za žive in rajne župljane
+ Jožefa Brecelj, Cebejeva 34/A

Torek, 6. 6.

07.00
10.00
18.30
19.30
19.30

Sreda, 7. 6.

19.30

V dober namen, Bazoviška 10
Maša v Domu starejših
+ Anton in Ana Repič, Žapuže 21 – v Žapužah
+ Anton, Ivana, Marija, Žapuže 8
+ Marija Winkler, Žapuže 96
+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
Molitev rožnega venca (ni maše!)

Četrtek, 8. 6.

Sobota, 10. 6.

07.00
19.30
07.00
19.30
19.30

SVETA
TROJICA
11. JUN. 2017

08.00
10.00
19.00

04. JUN. 2017
Pon., 5. 6.
Marija, Mati
Cerkve

Petek, 9. 6.
Primož, Felicijan

+ teta, Kidričeva 29
++ Bajc, Žapuže 42
+ Jože Brecelj, Žapuže 43/a, dar sorodniki
++ Žigon in Fegic, Slomškova 2
+ duh. Drago Klemenčič, dar Večerna zarja
++ starši Kodre in Vitežnik, IV. Prekom. 72
+ Dragica Žejn, Žapuže 33/b
Za župnijo in novokrščence
+ Ivan Škvarč, IV. Prekomorske 49

Oddane maše: Za družine (3x); Za Božje varstvo in pomoč, Grivče 5/a; V
čast Svetemu Duhu za milost vere, Grivška 24; V čast Svetogorski Mariji,
Grivška 24; V zahvalo in priprošnjo, Bajc; Za duhovne poklice, Bajc; po
namenu (2x); V dober namen, Bazoviška 3; ++ Nusdorfer, Kožmani 17
Napovedujemo poletne programe za otroke in mlade:
Oratorij v Šturjah od ponedeljka, 26.6. do petka, 30.6.2017.
Festival mladih v Medjugorju: Festival je vsako leto
od 1. – 6. avgusta. Vabim mlade, da se prijavijo meni
osebno. V kolikor bo dovolj zanimanja, bomo
organizirali prevoz, vračali pa se bomo 5. avgusta.
Prostih je še nekaj mest.
Počitnice za strežnike in
skupaj z mladimi: Rezerviral
v župniji Ankaran od 13.
popoldne. Prijave do konca
dobili strežniki v zakristiji, pevci pa na pevski vaji.

otroški pevski zbor
sem počitniške prostore
8. popoldne do 16.8.
maja. Prijavnice bodo

BINKOŠTI
04. 06. 2017 – 11. 06. 2017; št. 21/17
4. junij: BINKOŠTI

Evangelij: Jn 20, 19 – 23
PREJMITE SVETEGA DUHA!
Na današnji veliki praznik se vračamo v dvorano zadnje večerje k učencem, ko se jim je prikazal vstali Jezus.
Ko so videli Jezusove rane, je nekaj
presunilo njihova srca. Ni se nam treba
preveč truditi, da odkrijemo sledove
delovanja Svetega Duha. Prav on je
učence poučil, da se Jezus ni le vrnil od
smrti, ampak, da je smrt za vselej
premagal – tudi zanje.
Takšno razodetje hoče Sveti Duh
podati nam vsem. To je bistvo binkošti.
Kadarkoli molimo ali smo pri maši, nam
želi Sveti Duh razodeti Jezusa. Podreti
želi zidove v našem srcu, ki nas držijo
ujete v ozkogledo in površno razumevanje Jezusa in njegovega načrta za
nas; da bi si upali zanj več tvegati.
Svetega Duha se nam ni treba bati.
Čeprav prihaja v ognju, prihaja samo
zato, da bi izžgal stvari, ki nam zakrivajo
pogled na Jezusa. V srcu morda nosimo
veliko bremen: bojazni, žalosti, jeze…,
ki nas oddaljujejo od Jezusa. V moči
njegovega križa nam hoče Sveti Duha
olajšati to breme, da bi lahko Jezusa
sprejeli kot pravičnega in ljubečega
Odrešenika, ki nam želi le najboljše.

Kakor je Oče mene poslal, tudi
jaz vas pošiljam
Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 20,19-23)
19

Zvečer tistega dne, prvega v
tednu, je prišel Jezus pri
zaklenjenih vratih (tja), kjer so iz
strahu pred Judi bili učenci, stopil
v sredo mednje in jim rekel: »Mir
vam bodi!« 20 In ko je bil to rekel,
jim je pokazal roke in stran.
Razveselili so se učenci, ko so
videli Gospoda. 21 Tedaj jim je
spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor
je Oče poslal mene, tudi jaz
pošljem vas.« 22 In po teh
besedah je dihnil vanje in jim
govoril: »Prejmite Svetega Duha;
23
katerim grehe odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih zadržite, so
jim zadržani.«

OZNANILA ŠTURJE 28. 05. – 04. 06. 2017

IZ SKUPNIH OZNANIL

Uradne ure: V četrtek 09.00 – 11.00. Sledite oznanilom, ker med poletjem
ne bodo uradne ure vedno ob četrtkih. Seveda ste vedno dobrodošli, če sem
doma.

~ Romanje Društva katoliških pedagogov
Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi na romanje na Sveto goro ob 300.
letnici kronanja Milostne podobe. Naslov romanja: »Brezmejna ljubezen ne izključuje
mej«. Romanje bo v nedeljo, 11. junija. Program:
6.00 – peš romanje iz Ajdovščine (pred župnijsko cerkvijo Sv. Janeza Krstnika)
14.00 – peš romanje s Prevala do bazilike na Sv. gori
15.00 – molitvena ura v baziliki
16.00 – sveta maša
17.00 – Brezmejna ljubezen ne izključuje mej« - predavanje in pogovor z dr. Karlom
Gržanom (v kapeli prikazanja)
18.00 – druženje in zaključek.
Vabljeni vsi člani DKPS in vsi, ki ste se kakorkoli znašli v vlogi vzgojitelja.
Informacije: 041 972 826 (Eva).
~ Romamo na Sveto goro.
Sveta Gora letos praznuje 300 letnico svetogorske Marijine podobe. Dogodek
kronanja se je odvijal 6. junija 1717 na gorškem Travniku. Na slovesnosti je bilo nad
30.000 vernikov.
Naš škof g. Jurij Bizjak vabi vse vernike v škofiji, da se udeležimo slovesnosti ob tem
častitljivem jubileju , ki bo v nedeljo, 25. junija ob 16. uri v baziliki na Sveti gori.

Shod v Logu: Danes popoldne ob 16h
priložnost za sveto spoved, ob 16.30
molitev rožnega venca, ob 17h sveta maša.
Mašo oblikuje župnija Šturje, poje mladinski
zbor.
Priprava staršev na krst otrok:
Skupna priprava staršev (in botrov) bo v
mesecu juniju: 6., 13. in 20. junija, v
Marijinem domu v Šturjah. Začetek
vsakokrat ob 20. uri.
V sredo ne bo svete maše: Povabljeni, da
ob 19.30 v cerkvi molite rožni venec.
Češčenje Najsvetejšega: V četrtek po
maši ob kratkih mislih, tišini in pesmi. Lepo
povabljeni, da skupaj počastimo Jezusa v
Najsvetejšem zakramentu.

Po Binkoštih nastopi doba
milosti in prerojenja v
Svetem Duhu. Duhova je
dan Božjega posinovljenja.
Preplašeni učenci so na
binkoštno jutro prejeli moč
za stanovitnosti in junaštva.
Prva pobinkoštna nedelja je
posvečena Sveti Trojici.
Takoj naslednji četrtek pa
praznuje Cerkev slovesni
praznik Svetega Rešnjega
Telesa. Skromen je Sveti
Bog. Izbral si je podobi
kruha in vina, da se združuje
z nami, umrljivimi ljudmi, ter
živi On v nas in mi v Njem.
Filip Terčelj,
Naš čolnič 1927

Darovi v zadnjem tednu: Za cerkev: 200 EUR, 1 darovalec
Verouk smo zaključili. Tisti, ki niste prišli po spričevala, pridite čim prej.
Spričevala so na listih, ne več v knjižici. Shranite liste doma, v arhivu
hranimo kopijo. Jeseni bodo otroci dobili še spričevala (knjižice) za nazaj, da
bodo imeli vse doma shranjeno.
Čiščenje in krašenje cerkve: Na Brajdi, sledi Grivška pot.
Župnijski vrt: Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali pri urejanju
župnijskega vrta, ki je bil zelo zanemarjen. Ko bo skalila trava, bo lep
prostor, kjer bodo tudi otroci lahko imeli svoj prostor.
Priprava na krstno nedeljo bo v petek ob 18.30 v cerkvi, povabljeni starši,
ki boste v nedeljo krstili svoje otroke.
NAPOVEDNIK

~ Naslednja krstna nedelja bo 02. julija ob 10h. Otroke čim prej prijavite za
krst. Po teh dveh datumih bo krst šele jeseni.
V nedeljo, 18. junija, bo maša ob 10h pri sv. Antonu na Fužinah v spomin
na 100 letnico mašniškega posvečenja našega rojaka Filipa Terčelja.

~ Regijsko srečanje zakonskih skupin.
V petek, 23. junija 2017, na praznik Srca Jezusovega člani primorskih zakonskih
skupin Družina in življenje pripravljajo regijsko srečanje v Vrhpolju. Srečanje je
namenjeno predvsem temu, da se zakonske skupine povežejo v »mrežo« zakonskih
skupin. Sveta maša bo ob 19. uri, sledilo bo srečanje v dvorani.
~ Mašniško posvečenje. Koprska škofija se letos veseli enega novomašnika. To je
g. Gabriel Kavčič iz župnije Ledine. Mašniško posvečenje bo prejel na Sveti Gori, na
praznik sv. apostolov Petra in Pavla, 29. junija 2017 ob 17. uri.
Novomašnika vključimo v svoje molitve, prav tako pa vztrajno prosimo Gospoda za
nove duhovne poklice.
~ Dom za upokojene duhovnike. Škof Jurij Bizjak vabi k blagoslovitvi novega
doma upokojencev za duhovnike – Petrovega doma, ki bo na predvečer praznika sv.
Petra in Pavla, v sredo, 28. junija, za mašo ob 18. uri v župnijski cerkvi v Šempetru.
~ Skrb za pokopališko kapelo in zvonenje pri pogrebih. To službo je za obe
župniji dolga leta opravljala gospa Magda Batič, za kar se ji vsi iskreno zahvaljujemo,
saj je delo opravljala z veliko ljubeznijo in predanostjo. Ker ona te službe ne zmore
več, iščemo novo osebo, ki bo pripravljena sprejeti to skrb.
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

