RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 06. 08. – 13. 08. 2017
NEDELJA
Jezusova
spremenitev
6. AVG. 2017
Pon., 7. 8.

Torek, 8. 8.
Dominik, duh.

Sreda, 9. 8.
Terezija od križa

Četrtek, 10. 8.
Lovrenc

Petek, 11. 8.
Klara

Sobota, 12. 8.
19. NAV.
NED.
13. AVG. 2017

08.00
10.00
19.00

Obl. + s. Aleksandra Kuri
Za žive in rajne župljane
30. dan + Branko Božič, na Livadi 3

10.00
19.00
19.30
07.00
19.30
07.00
19.30
07.00
19.30
07.00
19.30
07.00
19.30
08.00
10.00
19.00

Maša v Domu starejših – po namenu
Po namenu – v Žapužah
++ starši Šapla, Slomškova 8
++ starši Štokelj, Lavričeva 25
++ Štrancar, Grivška pot 18
Za družine, Cebejeva 20
V čast Svetemu Duhu, C. IX. Korpusa 3
Živi in pokojni, Kožmani 12
+ Marija Kete, Grivče 8/A
+ Marijan Golja, dar Može
+ Marjan Batič, C. IX. Korpusa 20
++ starši Bajec, Cebejeva 35
V zahvalo in priprošnjo, Kožmani 4
V zahvalo in priprošnjo MB, Livada
Za žive in rajne župljane
++ starši Ipavec, Polževa 8

Kip Fatimske Marije potuje po naši dekaniji ob 100 letnici prikazovanj. V naši
župniji bomo kip sprejeli v soboto, 12. 8. 2017, med nami bo en teden, do sobote 19.
8. 2017. Kip bo v cerkvi. Vsak večer po maši ga lahko kdo odnese domov in ga
prinese nazaj v cerkev naslednji večer pred mašo. Povabim, da se po ulicah ali
zaselkih dogovorite in se v zakristiji vpišete tisti, ki bi kip odnesli domov. V petek, 18.
avgusta, pa bomo po večerni maši začeli z dežurstvom pred kipom do sobote
zvečer. Upam, da naša župnija to zmore, zato vas lepo povabim, da se vpišete
zadaj na seznam. Vsaka ura naj ima vsaj dva molivca, ki se vpišeta, poleg teh lahko
pride zraven seveda kdorkoli.
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 (ogled bodo potrdili v tem
tednu, kakor so mi obljubili), 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. Vpisovali bomo po 15. avgustu. Lepo
vabim, da bi bilo to res župnijsko romanje s čim več župljani. Povabljene tudi
družine, otrokom bomo dali popust pri prevozu.

18. NAV. NED.

06. 08. 2017 – 13. 08. 2017; št. 29/17
Uradne ure: četrtek 09.00 –11.00 in 18.00 –
19.00
Dar za cerkev: 150 EUR, 2 darovalca, Bog
povrni.
Darovi ob Krištofovi nedelji: 2.184,73 EUR za
misijonska vozila, Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Ul. Bazoviške
brigade, sledi Vojkova ulica
Češčenje Najsvetejšega: v četrtek po maši.
Obhajilo bolnim in ostarelim prinesem v petek
dopoldne.

Stvarstvo vse naj te
časti,
o devic Devica!
Angeli naj te slave,
o nebes Kraljica!
Tudi človek naj ti
vsak iz srca daruje:
vse, kar misli in
trpi,
zate naj žrtvuje.
Filip Terčelj, Zdrava Marija,
1933

Krstna nedelja bo 27. avgusta ob 10h.
Prijavite svoje otroke za krst.
Počitnice za otroke v Ankaranu od 13. – 16. avgusta. Odhod v nedeljo ob
18h izpred župnišča, za prevoz poskrbijo starši, kakor smo se dogovorili na
sestanku.
Odhod avtobusa na predstavo Divji lovec bo v soboto ob 16h izpred
župnišča. Maša v Kamniški Bistrici, vračamo se pozno ponoči.

NAPOVEDNIK
Praznik Marijinega vnebovzetja bomo obhajali naslednji teden v torek.
Na predvečer bo v Logu priložnost za sveto spoved od 17h dalje. Maša ob 20h, po
maši procesija z Marijinim kipom in svečkami.
V Šturjah bo na praznik maša ob 08h in ob 19h.
V Logu bodo maše ob 06.30, 08.00 in 10.00. Ves čas tudi priložnost za sveto
spoved.
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

