Dekanijska oznanila
~ MARIJINO ROJSTVO – MALI ŠMAREN. V četrtek, 8. septembra smo povabljeni na
praznovanje v Log. Svete maše bodo ob 6.30, 8.00 in 10.00. Od 6.00 dalje bo priložnost za
sveto spoved.
~ ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE: Sveta gora, sobota 10.
septembra.
Program: - 8.00: začetek molitve križevega pota na Prevalu. Molitev bo potekala po skupinah
do bazilike na Sveti gori.
- 9.30: molitvena ura za duhovne poklice v baziliki
- 10.30: sveta maša.
Vzemimo si čas in se pridružimo vernikom naše škofije v prošnji k Gospodu za mlade, da bi
pogumno odgovorili na njegov klic v duhovniško ali redovniško življenje.
~ DEKANIJSKA PRIPRAVA NA KRST bo v mesecu septembru potekala v Šturjah (Marijin
dom) tri zaporedne torke: 6, 13, in 20. Začetek posameznega srečanja je ob 20. uri. To je
skupna priprava, ki naj bi se je udeležili straši prvega in drugega otroka. Povabljeni so tudi
botri. Starši naj se pred skupno pripravo prijavijo pri domačem župniku, kjer se pogovorijo o
pomenu prejema krsta za njihovega otroka in dobijo prijavnico.
~ PRIPRAVA NA KRŠČANSKI ZAKON prične v nedeljo 11. septembra v Šturjah (Marijin
dom) in se nadaljuje šest zaporednih nedelj (do 16. oktobra). Srečanje prične ob 16. uri. Na
prvo srečanje pridite 15. minut prej zaradi vpisa. V letošnjem letu je to zadnja priprava,
naslednja bo v januarju 2017.
~ ZAHVALNO ROMANJE NA SVETO GORO župnij Šturje in Ajdovščina bo zadnjo nedeljo
v septembru, to je 25. septembra. Več v prihodnjih oznanilih.
~DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA (DMŽ) – vabilo za bivše udeležence.
Če bi radi nekaj časa posvetili srečanju z Bogom v molitvi, samoti in molku, pridite na puščavo
v torek, 30. avgusta ob 15. uri v Vipavski križ. S seboj prinesite Srečanje ali Stezo, Sveto
pismo, duhovni dnevnik (zvezek) in pisalo.
~ STIČNA MLADIH. Festival mladih »Stična 2016«, ki bo v soboto 17. septembra v Stični, pripravljajo
mladi za mlade. Vsebinsko temelji na papeževi poslanici mladim, ki predstavlja osnovo tudi drugim
dejavnostim v mladinski pastorali. Festival Stična mladih v marsičem pripomore k celostni duhovni rasti,
vodi v osebno izkušnjo vere ter gradi pripadnost mladih Cerkvi.
Program: ob 900 zbiranje, ob 930 začetek programa, ob 1130 delavnice, ob 1400 priprava na sveto maš in
maša, ob 1600 zaključni koncert. Zaključek festivala je ob 1730.
Poleg stroškov prevoza z avtobusom, vsak udeleženec prispeva 5€ za stroške organizacije festivala. Glede
prijav za potovanje in ure odhoda avtobusa, boste mladi obveščeni v svoji župniji, kjer se boste tudi
prijavili. Spodnja starostna meja za udeležence je dopolnjenih 15. let (1. letnik srednje šole).

~ POMOČ PRIZADETIM OB POTRESU V ITALIJI. Slovenska Karitas zbira pomoč za
prizadete ob potresu v Italiji. Svoj dar lahko nakažete na naslov: Slovenska Karitas,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. TRR: SI56 0214 0001 5556 761. Namen: Potres Italija.
Sklic: SI00 630. Koda namena: CHAR; BIC banke: LJBASI2X.
- Katehetsko pastoralna šola: Informativni dan v Vipavi, 9. sept. ob 18.00. Ker je nam to
tako blizu, povabim zainteresirane, da se pridejo pogovorit v župnišče. Zelo priporočam zaradi
verskega znanja in sodelovanja v župniji.

OZNANILA
ŽUPNIJA ŠTURJE
23. 2016;
NAVADNA
04.09. 2016 – 11.09.
št. 2-16/17
4. september: 23. med letom
Evangelij: Lk 14, 25 - 33
ODPOVED VSEMU ZARADI JEZUSA
Kaj misli Jezus s tem, ko naroča tako
težke pogoje tistim, ki mu želijo slediti:
zavračati svoje domače in se jim
odpovedati; brez pomišljanja vzeti na
rame križ…?
Sporoča nam predvsem to, mora biti on
v našem življenju na prvem mestu. Da
mora vsaka naša ljubezen, do kogarkoli,
izvirati iz ljubezni do njega. Kdor njega
prav ljubi, kdor postavlja evangelij in
njegove zahteve na prvo mesto v
svojem mišljenju in ravnanju, bo tudi
svoje najbližje ljubil na pravi način.
Njegova ljubezen ne bo sebična,
podobna bo tisti ljubezni, s katero nas
ljubi Jezus sam.
Razlog njegovih radikalnih pogojev za
hojo za njim je njegova velika ljubezen
do nas. Velika želja, da bi nas napravil
deležne njegovega veselja. Na svet je
prišel, da bi nam podaril polnost
življenja. Povedati nam hoče, da polnost
veselja in življenja lahko najdemo samo
v njem, v njegovi besedi, če jo sprejmemo velikodušno in radikalno. Pravi mir je
v tem, da se popolnoma zanesemo na
njegovo besedo tudi in predvsem takrat,
ko zahteva smrt našega jaza.

NEDELJA

Iz svetega evangelija po Luku
(Lk 14,25-33)
25

Za njim pa so šle velike množice in
26
obrnil se je ter jim rekel: »Če kdo pride
k meni in ne sovraži svojega očeta in
matere in žene in otrok in bratov in
sester, vrh tega tudi svojega življenja, ne
27
more biti moj učenec. Kdor ne nosi
svojega križa
in ne hodi za
menoj, ne
more biti moj
učenec.
28
Kdo
namreč
izmed vas, ki
hoče zidati
stolp, poprej ne séde in ne preračuna
29
stroškov, ali ima, da ga dozida; da bi
se mu potem, ko bo postavil temelj in bi
ne mogel dovršiti, ne začeli vsi, ki bi to
30
videli, posmehovati in govoriti: ‚Ta
človek je začel zidati, pa ni mogel
31
dovršiti.‘ Ali kateri kralj, ki gre na
vojsko zoper drugega kralja, poprej ne
séde in se ne posvetuje, ali more z
desetimi tisoči stopiti nasproti njemu, ki
32
prihaja nadenj z dvajsetimi tisoči? Če
ne, pošlje, ko je oni še daleč, poslanstvo
33
in prosi miru. Tako torej nobeden
izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar
ima, ne more biti moj učenec.

Šturje: maše od 04. 09. do 11. 09. 2016

Oznanila župnije Šturje
STARŠI, PREBERITE TO STRAN NATANČNO☺

NEDELJA
4. september
23. nav. ned. angelska

Poned. 5. 9.
Mati Terezija

Torek, 6.9.
Zaharija
Sreda, 31. 8.
Četrtek,8. 9.
MARIJINO
ROJSTVO

08.00
10.00
19.00

+ Rajko Marc, Vipavska 15/c
Za žive in rajne župljane
++ Terčelj, Grivče 5

07.00
10.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00

Na čast M. Kraljici kristjanov za zdravje
Sveta maša v Domu
30. dan + Ana Černigoj, IV. prekomorska 52
+ Julijana in Marija Nabergoj, Polževa 15/a
+ s. Aleksandra Kuri, 30 dan
++ Likar, Grivška 22
8. dan + Jožefa Plešnar, Ob Hublju 4

08.00
19.00

+ Vinko Curk, Bazoviška 10
+ Marijan Fegic, dar sorodniki

Petek, 9. 9.

19.00

Sobota, 10. 9.
Nikolaj Tolent.

10.30
17.00
19.00

+ Zora Geržina, Cebejeva 4
V zahvalo, Žapuže 36
Za duhovne poklice na Sveti Gori
Poročna sveta maša na Fužinah
+ Slavica Vidmar, Polževa 4

08.00
10.00
19.00

++ sorodniki Ostrožnik, Grivče 5/a
Za žive in rajne župljane
+ Roman Šen, Grivška 15

NEDELJA
11. sept.
24. nav. ned. katehetska

Uradne ure: četrtek od 09h do 11h in od 17h do 18h.
Češčenje Najsvetejšega: četrtek po maši, počastimo Jezusa!
ŽPS je bil v ponedeljek, 29. 8., po večerni maši. Zanimive sklepe bodo predstavniki prebrali
danes ob zaključku nedeljskih maš, lahko pa jih preberete tudi na oglasni deski.
Župnijski gospodarski svet je bil v sredo, 31. 8., ob 20h v župnišču. S člani smo pregledali
stanje župnišča, ki je zelo lepo in vredno pohvale vsem župljanom, ki ste pri obnovi leta 2013
kakorkoli sodelovali. Kliče pa po sanaciji vlage zadaj v prizidku. Ugotovili smo slabo stanje
nadstreška za avto, možje so ga v petek že razbremenili☺ teže zelenja, potrebno bo razmisliti
o novi konstrukciji. Župnijski vrt bomo konec meseca (po trgatvi) prečistili, ker je na njem
veliko odpada. V prihodnje bo potrebno narediti načrt o obnovi Marijinega doma, saj so okna
dotrajana in marsikaj potrebuje osvežitve. Tudi v zakristiji je nekaj ključavničarskih opravil, ki
so tudi že v teku. Hvala vsem sodelujočim.
Zvonik: Prejšnji teden se je v zvoniku na velikem zvonu prelomil kembel, zahvaljujem se
Franku, ki je naredil novega, in možem, ki so prejšnjega razmontirali in montirali novega.
Log – prva nedelja: danes običajni popoldanski shod: ob 16h spoved, ob 17h maša.
__________________________________________________________________________

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnije.rkc.si/sturje/
Telefonske številke: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26;
g. Ivan: 041 885 796
župnik Zoran Z.: 041/673 292; e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;

Veroučnemu letu naproti
Verouk začnemo jutri, 5. 9. Otroci od 4. – 7. razreda bodo imeli pri prvi uri verouka sveto
spoved. Birmanci pridete k verouku v petek ob 17.45, zaključimo s sveto mašo, torej bomo
skupaj do 19.30. Tokrat pridete samo veroučenci, s starši pa se bomo srečali pri/po večerni
maši.
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pa ob 17.15

V tem tednu srečanja za starše in vpis otrok k verouku: Starši na enem
srečanju vpišete vse svoje otroke:
• Ponedeljek, 5. 9. po večerni maši: za starše 1. in 2. razreda

• Torek, 6. 9. po večerni maši: za starše 3. razreda
• Sreda, 7. 9. ob 17.00: za predšolske otroke, v Marijinem domu
VEROUČENCI IN
se srečamo starši in otroci na kratkem uvodnem srečanju
MLADI, POVABLJENI
skupaj s katehistinjo in župnikom.
OB PETKIH K
MLADINSKIM
• Sreda, 7.9. po večerni maši: za starše 4. in 5. razreda
MAŠAM
• Četrtek, 8. 9. po večerni maši: za starše 6. in 7. razreda
• Petek, 9. 9. po večerni maši: za starše 8. in 9. razreda
(birmanci). Starši, ki imate birmanca, se vsekakor udeležite tega srečanja, tudi če imate
otroke še v drugih razredih.
Starši ob vpisu poravnate 15 EUR na družino za stroške ogrevanja in
čiščenja ter za liturgični zvezek, ki ga bodo letos imeli vsi veroučenci. Če
kdo ne more poravnati stroškov, naj se osebno pogovori z župnikom ali
katehetom.
Veroučni pripomočki: Knjige si izposodite pri sorodnikih, znancih,…
Delovne zvezke lahko kupite v Zvončku ali pa ob vpisu k verouku.
Veroučenci 7. razreda bodo imeli učbenik, ki je sicer za 8. razred.
Oklicana sta: Ženin Martin Čibej, Ul. Ivana Kosovela 18, župnija Šturje in nevesta Iris
Potočnik, Silnica ob Muri 85, župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah. Naj ju spremlja priprošnja
Matere Marije. Čestitamo!
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: IDRIJSKA CESTA

