Maše v tednu od 05. 02. – 12. 02. 2017
Nedelja,
05. FEB.. 17
5. ned. med
letom

Pon., 06. 02.
Pavel Miki
Torek, 07.02.
Sreda,08. 02.
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18.00
18.00
18.30
07.00
18.30
18.30

07.00
18.30
18.30

+ Franc Praček, Cebejeva 10
Za žive in rajne župljane
+ Ana in Benjamin Kobal, Idrijska 28
++ Nagode, Žapuže 109 (V Žapužah)
+ Janez Škvarč, Dolga Poljana 1
+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
++ iz družine Ličen, Vojkova 2
++ starši, Cebejeva 2
30. dan + Vanda Černigoj, Cankarjev trg 8
++ Kočevar, Cebejeva ulica
+ Zdravko Brecelj, Kožmani 18, na dan
pogreba v Avstraliji
+ Almira Kodelja, Idrijska 7
Za birmance in starše
++ starši Jerončič, Vojkova 5

08.00
10.00
18.00

+ Darko Vrtovec, Vojkova 3
Za žive in pokojne župljane
+ Danilo Marc, Levstikova 3

Jožefina Bakhita

Četrtek,09.02.
Apolonija

Petek, 10. 02.
Sholastika

Sobota, 11.02.
Lurška MB

Nedelja,
12. FEB. 17
6. ned. med
letom

07.00
18.30

STATISTIKI 2016 NA ROB
Naši birmanci: V letošnjem pastoralnem letu se v naši župniji pripravlja na
zakrament svete birme 48 mladih. Pri pripravah sodelujejo tako kateheti kakor tudi
starši. Vsem en velik Bog lonaj! Birma bo v nedeljo, 14. maja.
Sveta birma ni cilj, ampak ena od postaj v kristjanovem življenju. Mladike, naši
birmanci, potrebujejo močno oporo pri vzgoji za vero. Zato se zahvaljujem najprej
staršem, ki s svojim zgledom spremljate te mlade v verskem zorenju. Birmanske
družine spodbujam, da se aktivno vključijo v življenje naše župnije. Redna nedeljska
maša, tako staršev kot birmancev, družinska molitev in vzgoja za verski čut, bo
dobra popotnica za te mlade.
Birmanci v teh tednih izbirajo botre. Tudi botri naj s svojo
molitvijo in krščanskim zgledom pomagajo birmancem
odraščati v veri.
Ko birmanci izbirajo botre, pa vabim vse župljane, da jim
postanemo duhovni botri, kar pomeni, da za birmance molimo
in jih s svojim zgledom podpremo. Predvsem pa, naj se mladi
v naši župniji čutijo sprejete!
Z birmanskimi družinami se bom v mesecu marcu srečal,
osnova za pogovor pa bo birmanska mapa. Zato naj se poleg zvestobe in
sodelovanja pokaže tudi kaj osnovnega krščanskega znanja.

5. nav. ned.
05. 02. 2017 – 12. 02. 2017; št. 6/17
Vi ste luč sveta
5. februar: 5. nedelja med letom
Evangelij: Mt 5, 13 -16
SOL IN LUČ
Jezus je uporabil
dve preprosti
podobi, da bi opisal vpliv, kakršnega naj
bi njegovi učenci imeli na ta svet: sol in
luč. V Jezusovem času so sol uporabljali
ne samo kot začimbo, ampak tudi za
shranjevanje hrane. Palestinske luči so
bile takrat majhne posodice, v katerih je
gorelo olje. Po naših merilih te luči niso
dajale veliko svetlobe, a takrat se je ta
svetloba zdela močna.
Globlji pomen teh podob je, da nas
Jezus vabi, da bi na svetu pustili svoj
pečat. Kakor so takrat Judje za
preživetje potrebovali sol in luč, naš
svet za svoj obstoj potrebuje našo
prisotnost!
Kako? Vsakemu od nas kliče, kakor je
klical že prerok Izaija z besedami iz
prvega berila današnje nedelje: »Lomi
lačnemu svoj kruh in pripelji bedne
brezdomce v hišo. Kadar vidiš nagega,
ga obleci in ne da se potuhneš pred
svojim rojakom!«
Krščanstvo ni samo skrb za lastno
pobožnost. Samo s tem še nismo sol in
luč. Luč in sol smo, če živimo Jezusovo
življenje. Spopadal se je z vsakršno
revščino, krivico in hinavščino. Njegovi
učenci ne morejo delati drugače.

Iz svetega evangelija po Mateju
(Mt 5,13-16)
Vi ste sol zemlje; če pa se sol
spridi, s čim se bo solila? Za nič
drugega ni več, kakor da se
proč vrže in jo ljudje pohodijo.
14 Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji
na gori, se ne more skriti.
15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne
postavljajo pod mernik, marveč
na svetilnik in sveti vsem, ki so
v hiši. 16 Tako naj vaša luč sveti
pred ljudmi, da bodo videli vaša
dobra dela in slavili vašega
Očeta, ki je v nebesih.
13

OZNANILA ŠTURJE
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17.00 – 18.00
Darovi v preteklem tednu: 50 EUR za cerkev, 1 darovalec. Bog povrni!
Verouk v tem tednu reden za vse skupine, odpade le v sredo zaradi kulturnega
praznika.
Pri birmanskih skupinah bodo v petek sodelovali starši 3. skupine: Benko, Brecelj,
Čibej, Kete, Kranjc, Kravos, Marc, Rožič.
Kateheti: Srečanje bo v ponedeljek, 6. feb. ob 19h
v župnišču.
Čiščenje in krašenje cerkve: od 04.02. – 17.02.:
Kožmani, sledijo Cankarjev trg, Levstikova in
Goriška.
Srečanje liturgičnih bralcev je bilo v ponedeljek.
Na srečanju smo podrobneje pogledali, kje vse se
lahko pri maši sodeluje. Bralce vabimo, da nova
navodila po svojih zmožnostih tudi uresničujejo.
Navodila najdete tudi na spletni strani naše župnije
/Župnija Šturje/skupine/bralci/.
Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v
četrtek po maši.
Tajništvo ŽPS: Člane tajništva ŽPS vabim na
srečanje v torek, 7. feb. ob 20h v župnišču,
pripravili bomo sejo ŽPS.
Blagoslov družin in posameznikov: Prišel sem
čez vse ulice in vasi. Zahvaljujem se za vašo
gostoljubnost in darove. Vse tiste, ki jih nisem
uspel obiskati, pa ste se vpisali, bom osebno
poklical in se dogovoril za uro in dan obiska. Hvala
za vašo potrpežljivost.
Veroučna in mladinska maša bo v petek ob
18.30. Mašo oblikuje 4. razred.

prijatlji! odrodile
so trte vince nam
sladkó,
ki nam oživlja žile,
srce razjásni in oko,
ki utopi
vse skrbi,
v potrtih prsih up
budi!
Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat
dan,
ko, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo
pregnan,
ko rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo
mejak!

Romanje v Romunijo 27. 4. – 2. 5.: Na romanje je vpisanih 32 kandidatov. Agencija
zdaj odpira možnost še za romarje iz drugih župnij. V kolikor se bodo vpisali, bomo v
marcu pobrali akontacijo.
Ob slovenskem kulturnem prazniku, v sredo, 8. februarja 2017 ob 20. uri v Lični
hiši v Ajdovščini, vabi Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina na večer besede in
glasbe z umetnico violinistko Barbaro Grahor. Glasbene vložke bosta v živo izvajala
violinistka Barbara Grahor in kitarist Samo Vovk.

Smučanje: V soboto odhod avtobusa izpred župnišča ob 07h. Cena smučarske
karte znaša za mladoletne 26 EUR, za odrasle 35 EUR. Kolikor vem, je potrebno
dodati 5 EUR kavcije za smučarsko karto, denar vrnejo, ko ob koncu smučanja karto
vrnemo. Na avtobusu je še 5 prostih mest. Za avtobus bomo prispevali vsak 10
EUR. Priporočam malico iz nahrbtnika. Vsak sam poskrbi za varnost in odgovornost
na smučišču.
Svetovni dan bolnikov
Na god Lurške Matere Božje, v soboto 11. februarja bomo v Cerkvi obhajali 25.
svetovni dan bolnikov, ki bo potekal na temo Čudenje nad Božjimi deli: Velike reči mi

je storil Gospod.
Svetovni dan bolnikov je leta 1992 ustanovil papež Janez Pavel II, prvič pa so ga
obhajali 11. februarja 1993 v Lurdu. Kot zapiše papež Frančišek, je ta dan
priložnost, da pozornost usmerimo na vse bolnike in trpeče. Obenem pa vabi vse, ki
jim pomagajo, od svojcev, zdravstvenih delavcev in prostovoljcev, da se zahvalijo
za Gospodov klic k spremljanju teh bolnih bratov in sester.
Papež v letošnji poslanici izpostavi misel, da nam veliko bogastvo človečnosti in vere
mora pomagati, da se soočimo s svojimi človeškimi slabostmi in s sedanjimi izzivi na
zdravstvenem in tehnološkem področju:

»Ob svetovnem dnevu lahko najdemo novi zagon za prispevanje k širjenju kulture
življenja, zdravja in okolja; obnovljen zagon za spoštovanje človekovega
dostojanstva in zaščite najšibkejših v naši družbi.«
N A P O V E D N I K:

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 13. feb., ob 19h v župnišču.
Beremo Jobovo knjigo.
Valentinovo malo drugače: V torek, 14. februarja, na Valentinovo, vabim
zaročence, fante in dekleta v daljni ali bližnji pripravi na zakon, da se srečamo pri
sveti maši in se Bogu zahvalimo za dar ljubezni. Po maši družabno srečanje v
župnišču.
Župnijski pastoralni svet: Seja bo v sredo, 15. februarja ob 19h v župnišču.
Župljani lahko na ŽPS pošljete svoja vprašanja ali pobude. Posredujte jih župniku ali
članom ŽPS.
V soboto, 18. 2. 2017, bo v Marijinem domu, ob 19. uri, predstavitev zbirke
uglasbenih Terčeljevih pesmi. V imenu Goriške Mohorjeve družbe bo spregovoril
tajnik Marko Tavčar, zbirko bo predstavila urednica Marija Pegan. Terčeljeve pesmi
bosta prepevala domači župnijski MePZ in gostujoči MePZ Frančišek B. Sedej iz
Števerjana.
Dekanijsko srečanje liturgičnih bralcev bo v nedeljo, 19. feb. ob 18h v Škofijski
gimnaziji v Vipavi. Pri srečanju bo sodeloval gost, g. Tone Bertoncelj.
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

