Maše v tednu od 05. 03. – 12. 03. 2017
Nedelja,
05. MAR. 17
1. postna
nedelja
Pon., 06. 03.

Torek, 07.03.
Perpetua, Felicita

Sreda, 08. 03.
Janez od Boga

Četrtek,09.03.
Petek, 10. 03.
40 mučencev

Sobota, 11.03.
Benedikt
Nedelja,
12. MAR. 17
2. postna
nedelja
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18.30
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18.30
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18.00

++ starši Makovec, Lavričeva 26
Za žive in rajne župljane
Križev pot
Za zdravje, Idrijska 13
Obl. + Justina Žgavec, Idrijska 15
+ Ivan Ličen /V domu starejših/
+ Tomaž Štrancar, Žapuže 7 /v Žapužah/
Po namenu, Idrijska 19
+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
+ Stanislav Kompara, Lavričeva 44
V zahvalo in čast Svetogorski, Cebejeva 5
30. dan + Irena roj. Marušič
Za zdravje, Grivška pot 3/a
++ Slokar, Grivče 10
++ Paljk, Ivana Kosovela 23
V zahvalo za duhovnike,delujoče v Šturjah
++ starši in bratje Nabergoj, Kidričeva 52
V čast Svetemu Duhu, Vena Pilona
+ Stanislav Slokar, Kožmani 13
Za žive in rajne župljane
Križev pot
++ starši Bratina

Oddane maše: +Anica Lenščak (1922-2016); +Jožef Lemut, Kožmani 3;
++ sorodniki, Žapuže 112; V čast Svetemu Duhu, Žapuže 112; ++starši Černigoj,
Vipavska 16; V dober namen, Vipavska 16;
Darovi v preteklem tednu: za župnijo: 831 EUR, 9 darovalcev. Bog povrni!
Parkiranje med sveto mašo: Iz krščanske ljubezni do bližnjega
bodimo uvidevni, da med mašo ob parkiranju na Cankarjevem
trgu ne oviramo drugih, ki bi med mašo prihajali ali odhajali od
doma. Ko so nekoč zaparkirali enega duhovnika, je na listek
dobrovoljno zapisal: Nauči se parkirati, zaparkirati že znaš! in
listek zataknil za brisalce. Naj zaleže lepo povabilo! Vsi do vrat
ne moremo z avtom!

Starši birmancev: V zakristiji je razpored za srečanje birmanca in vsaj enega starša
z župnikom. Vpišite se pred ali po mašah. Srečanja bodo v zadnjem tednu meseca
marca. Na srečanje birmanec/ka prinese birmansko mapo in liturgični zvezek.
Filip Terčelj: Sedmega v mesecu se spominjamo njegove smrti, molimo za njegovo
poveličanje.

1. postna. ned.
05. 03. 2017 – 12. 03. 2017; št. 10/17
Jezus se je štirideset dni postil
5. marec: 1. postna nedelja
Evangelij: Mt 4, 1 - 11
in je bil skušan
SKUŠNJAVE

Iz svetega evangelija po Mateju
(Mt 4,1-11)

Zakaj so pisci evangelija zapisali
pripoved o Jezusovih skušnjavah? So
hoteli pokazati, kako je Jezus junaško
premagal hudiča? Mogoče tudi to, prav
gotovo pa so to zapisali tudi za nas, da
bi ne pozabili, da hudič JE in da
skušnjave SO.
V gonu po zadovoljitvi lakote je
človek vedno v skušnjavi, da zaradi
'ljubega kruhka' izda višje vrednote.
Izmišlja si nove in nove potrebe in pri
tem pozablja na lačnega brata.
Gon po absolutni neodvisnosti in
svobodi človeka spet, kolikor se mu vda,
pripelje v drugačen geto prekletstva.
Vsakdo nosi v sebi moč zapeljivosti zla.
Zavest o tem nas mora storiti pozorne
in ponižne.
Biti skušan ni nekaj nenavadnega.
Skušnjave so del krščanskega bivanja.
Ni nujno, da gledamo v njih posebne
zasede hudobnega duha. Saj pomenijo
za nas nenehno preizkušanost trdne
usmerjenosti na naši poti za Gospodom;
koliko smo zvesti krstni obljubi, ko smo
se odpovedali hudemu duhu in
njegovim delom.
»Gospoda svojega Boga, moli in samo
njemu služi!« V naših srcih je dovolj
prostora le za eno polno vdanost.

Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v
puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se
je postil štirideset dni in štirideset noči,
je postal napósled
lačen. In pristopil je
skušnjavec in
mu
rekel: »Če si Božji
Sin, reci, naj ti
kamni postanejo kruh.« On pa je
odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne
živi samo od kruha, ampak od vsake
besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹«
Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto
mesto in ga postavil vrh templja ter mu
rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti
pisano je: ›Svojim angelom bo
zate zapovedoval‹ in: ›Na rokah te
bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob
kamen.‹« Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj
Gospoda, svojega Boga!‹« Spet ga
je hudič vzel s seboj na zelo visoko
goro. Pokazal mu je vsa kraljestva
sveta in njihovo slavo ter mu rekel:
»Vse to ti bom dal, če padeš predme
in me moliš.« Tedaj mu je Jezus rekel:
»Pobêri se, satan, kajti pisano je:
›Gospoda, svojega Boga, môli in
njemu samemu služi!‹« Tedaj ga je
hudič pústil, in glej, angeli so pristopíli
in mu stregli.

OZNANILA ŠTURJE
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17.00 – 18.00.
Priložnost za pogovor ali spoved: četrtek od 16.00 – 17.00 ali po dogovoru.
Gospod Ivan spoveduje pri vsaki večerni maši, župnik bom na razpolago za sveto
spoved v spovednici v soboto eno uro pred mašo.
Verouk: Reden za vse skupine. Pri birmanskih skupinah sodelujejo starši 1.
skupine: Brecelj, Čermelj, Gorup, Gregorič, Koren, Lemut, Pelicon, Štrancar,
Tomsič.
Čiščenje cerkve: V soboto, 11. 3. starši 2. razreda. V soboto, 18. 3. pa starši 3.
razreda. V postu aranžmajev ne spreminjamo, zato se opravi samo čiščenje cerkve.
Liturgični bralci: Srečanje bo v ponedeljek, 6. 3. ob 19h, v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci vabljeni na urico branja v torek ob 17.30 v
Marijinem domu.
Priprava na krst. Skupna priprava na krst otroka za starše (in po možnosti tudi
botrov) bo potekala v marcu, v Marijinem domu v Šturjah. Obsega tri zaporedna
srečanja ob torkih: 7.3., 14.3. in 21.3. Začetek srečanja je ob 20. uri. Potrebna je
predhodna prijava pri domačem župniku, ki vam izda prijavnico.
Večerna zarja: Srečanje bo v sredo zvečer po maši v župnišču.
Češčenje križa: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.
Veroučna in mladinska maša je v petek: Sodelovanje pri
maši pripravi 1. razred, 1. skupina. Starši veroučencev ste
povabljeni k sodelovanju pri tej maši. Lahko preberete berilo in
psalm, ali tudi kakšen uvod ali prošnjo. Križev pot vodi 9.
razred.
Animatorji za oratorij: Kot je bilo dogovorjeno, bomo imeli srečanje v petek, 10. 3.
ob 19.30 v župnišču. Pripravljamo oratorijski dan za naše otroke, ki bo v soboto, 25.
3. od 09h do 15h.
Postni čas »pri nas doma«: Prvi postni teden.
Zvečer se zberemo ob križu in molimo eno desetko
V IMENU OČETA IN SINA…
OČE NAŠ…
rožnega venca: Ki je za nas krvavi pot potil.
ZDRAVA MARIJA… KI JE ZA
Spomnimo se Jezusa, ki je v vrtu Getsemani pred
NAS KRVAVI POT POTIL …
trpljenjem z vprašanjem: izpolniti Očetovo voljo ali
SVETA MARIJA… (10x)
ne! Iz strahu pred trpljenjem iztisne iz sebe krvavi
SLAVA OČETU IN SINU…
MOLIMO TE KRISTUS IN TE
pot. Zmaga »zgodi se tvoja volja«! V tem tednu naj
HVALIMO – KER SI S
vsa župnija postane duhovni boter našim
SVOJIM KRIŽEM SVET
birmancem. Njim namenimo to molitev, da se bodo
ODREŠIL.
ob birmi odločili izpolnjevati Božjo voljo. Mladi so
pred težkimi izzivi: odločitev za poklic, za vrednote, za vero,… Podprimo jih z
molitvijo, saj je priprava na birmo stvar celotne župnije.
Smučarske rokavice: Pozabljene na avtobusu, čakajo v župnišču svojega lastnika.

Križev pot: Z molitvijo križevega pota podoživljamo Jezusovo trpljenje. Papež
Frančišek pravi: rane ljudi so Kristusove rane. Zato v Jezusov križev pot vpletamo
tudi aktualne dogodke. Lepo vas povabim, da ob petkih in ob nedeljah skupaj
molimo križev pot v cerkvi.
Sodelovanje pri križevem potu (PETEK OB 18.30, NEDELJA OB 14.00)
Petek 3.3.
Petek, 10.3.
Petek 17.3.
Petek, 24. 3.
Petek, 31¸. 3.
Petek, 7. 4.

KATEHETI IN SESTRE
9. RAZRED
8. RAZRED
7. RAZ. STARŠI
6. RAZ. STARŠI
5. RAZ. STARŠI

Nedelja, 5.3.
Nedelja, 12. 3.
Nedelja, 19.3.
Nedelja,26.3. Grivče
Nedelja, 2. 4.
Nedelja, 9. 4.

Izpostavljeno Najsvetejše: V postnem času
med tednom, kadar bo le mogoče, bo pol ure
pred mašo izpostavljeno Najsvetejše.
Naslednjo nedeljo, 12. 3., bo v župniji
predstavitev birmancev in botrov. Prvih nekaj
klopi bo ob 10h rezervirano zanje. Prosim za
razumevanje. Po maši bo v Marijinem domu
srečanje za birmanske botre. Zlasti za tiste
botre, ki so od drugod, naj sledi tudi lepo
družinsko srečanje v pripravi na sveto birmo.
Uvajanje
odraslih
v
krščanstvo
–
katehumenat: za tiste, ki iščejo, za nekrščene,
za tiste, ki so samo krščeni, ki niso bili pri birmi.
Katehumenat začne na 1. postno nedeljo, 5.
marca ob 16. uri v Batujah. Prijavite se pri
domačem župniku, informacije pa dobite tudi pri
župniku v Batujah: Ivan Maslo, tel. 05/366-6038; 031-301-114.

BRALCI
SP SKUPINA
MOŠKI (sv. Jožef!)
ŽPS + PEVCI
KARITAS
ANIMATORJI

Pepelnična sreda nas uvaja v postni
čas, ki je doba pomladanskega
prebujanja v cerkvenem letu. Zima
jemlje slovo, novo brstje sili na dan.
Tudi skrbna mati Cerkev hoče, da bi
verniki v tej dobi razbili ledeni greh in
oblekli sonce svetlobe. Pod postom ne
umeva Cerkev samo zdržnosti v jedi
in pijači, temveč vse, karkoli koristi
duhovni obnovi. Postna doba je torej
doba notranjega prerojenja. Vsak dan
postnega časa nudi obilo naukov in
pobude h pokori. Že na zunaj se v teh
resnih dneh kaže spokorni duh;
mašnik pristopa k oltarju v vijoličasti
barvi, izpušča »slavo« in »alelujo«.
Filip Terčelj, Božji spevi, 1929

NAPOVEDNIK
Župnijska Karitas: Srečanje bo v ponedeljek, 13. 3. zvečer po maši.
Svetopisemska skupina bo imela srečanje v sredo, 15. 3., beremo preroka Ozeja.
V soboto, 18. 3., bo liturgično praznovanje sv. Jožefa. Prazniki v postu, če
padejo na nedeljo, se prenesejo na dan prej ali potem. Maše bodo ob 08h in ob 18h.
Srečanje za očete: Ob prazniku sv. Jožefa vabim očete, da se zberemo na srečanju
in sicer v soboto, 18. 3. ob 18.45 (po maši). Srečanje bo v Marijinem domu. Po
sklepu ŽPS v tem postnem času pripravimo posebej srečanje za očete in posebej za
mame.
Srečanje za mame bo ob materinskem dnevu, v soboto, 25. 3., zvečer po maši v
Marijinem domu.
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

