RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 07. 05. – 14. 05. 2017
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4. VELIKON.
NEDELJA
Dobri pastir
07. MAJ 2017
Pon., 8. 5.
Bonifacij

Torek, 9. 5.

Četrtek, 11. 5.
Petek, 12. 5.
Leopold Man.
Sobota, 13. 5.
Fatimska MB
5. VELIKON.
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14. MAJ 2017
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++ Hladnik, Polževa 12
Za žive in rajne župljane
Sklep češčenja
V zahvalo in za Božje varstvo, Žapuže
Maša v Domu starejših
+ Štefanija Bavčar, Žapuže 26
V zahvalo, Idrijska 16/c
++ Curk, Bazoviška 10
++ Marc, Levstikova 2
++ starši Stibilj in Novak, Cebejeva 19
++ starši in stari starši birmancev, Idrijska 7
Obl. + Miro Stopar, Lavričeva 21
++ starši Ličen, Žapuže 105
+ Minka in Ivan Levpušček, Slomškova 2
V zahvalo za zdravje
V zahvalo za 10 let zakona
Obl. + Jelka in Leopold Černigoj, Cankar. trg 4
+ Pavel in Milka Brecelj, Polževa 17
+ Marija in Marjo Leban, V. Pilona 15
Za žive in ++ župljane in za naše birmance
Šmarnice, litanije, blagoslov
+ Julij Kavčič, V. Pilona 19

Napovedujemo poletne programe za otroke in mlade:
Oratorij v Šturjah od ponedeljka, 26.6. do petka, 30.6.2017. Povabljeni otroci, ki
bodo v veroučnem letu 2017/18 obiskovali verouk, vključno s predšolskimi otroki.
Prav tako vabimo medse tudi še nove animatorje. Prijavnice bodo otroci dobili pri
verouku ali tudi na spletni strani župnije Šturje, sprejemamo pa jih do 28. maja
oziroma do zasedbe mest. Sprejmemo do 100 otrok.
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. Prijave sprejemam do konca meseca maja.
Počitnice za strežnike in otroški pevski zbor skupaj z mladimi: Rezerviral sem
počitniške prostore v župniji Ankaran od 13. 8. popoldne do 16.8. popoldne. Prijave
do konca maja. Prijavnice bodo dobili strežniki v zakristiji, pevci na pevski vaji ali pa
na internetni strani župnije Šturje.
V imenu sorodnikov g. Nika Štrancarja se zahvaljujemo župniku in vsem, ki ste
na šagro sv. Jurija kakorkoli sodelovali in poskrbeli, da sta se župnijski
praznik in zlatomašni jubilej zlila v doživeto slavje.
Kolarjevi iz Žapuž

4. velik. ned.
07. 05. 2017 – 14. 05. 2017; št. 17/17
7. maj: 4. velikonočna

Evangelij: Jn 10, 1 - 10
PASTIRJEV GLAS
Ljudje, ki so prvič slišali Jezusa, ko
se je primerjal s pastirjem, so vedeli to,
česar marsikdo med nami ne ve. Vedeli
so, da so pastirji ovce, ko so jih zvečer
pripeljali nazaj, zaprli v ograde skupaj z
drugimi čredami. In kako so ločili svoje
ovce od drugih, ko so jih spet gnali na
pašo? Preprosto. Vsak pastir je imel
značilen klic, ki so ga poznale samo
njegove ovce, zato so mu sledile.
Kako primerna prispodoba Jezusovega
odnosa z nami! On je dobri Pastir in mi
moramo poznati njegov glas, ko nas
pokliče. Za to si je potrebno pridobiti
pravo spoznanje. Potrebno je »urjenje«.
Potrebna je prošnja za darove Svetega
Duha: dar modrosti, dar vednosti…
Potrebno je biti pozoren na Božji
glas, na Božjo govorico, ki jo razumemo
tisti, ki smo njegovi, ki se družimo z
njim v molitvi, v evharistiji, v bratski
skupnosti z drugimi verniki. Vse to je
prostor, kjer se učimo razbirati,
spoznavati Božji glas in ga sprejeti tako,
da mu sledimo. Če se bomo dovolj urili
v spoznavanju njegovega glasu, nas
bodo tuji glasovi vse manj vznemirjali,
motili in zavajali.

Jezus je pastir in vrata k ovcam

Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 10,1-10)
»Resnično, resnično, povem vam: 2 Kdor
ne pride v ovčji hlev skozi vrata, ampak
prileze drugod, ta je tat in ropar. Kdo pa
pride skozi vrata, je pastir ovác. 3 Njemu
vratar odpre in ovce poslušajo njegov
glas in on svoje pokliče po imenu in jih
vodi ven. 4 Kadar svoje ovce izpusti, gre
pred njimi in ovce gredo za njim, ker
poznajo njegov glas. 5 Za tujim pa ne
pojdejo, ampak bodo zbežale od njega,
ker ne poznajo glasu tujih.« 6 To priliko
jim je povedal Jezus; oni pa niso
razumeli, kaj je pomenilo, kar jim je
govoril. 7 Jezus jim je torej zopet
spregovoril: »Resnično, resnično, povem
vam: Jaz sem vrata k ovcam. 8 Vsi,
kolikor jih je prišlo pred mano, so tatje in
roparji, ovce pa jih niso poslušale. 9 Jaz
sem vrata: kdor stopi skozi mene, bo
rešen in bo hodil ven in bo našel pašo.
10
Tat ne pride, razen da krade in kolje in
pogublja; jaz sem prišel, da bi imeli
življenje in ga imeli v izobilju.

OZNANILA ŠTURJE 07. 05. – 14. 05. 2017
Uradne ure: V četrtek 09.00 – 11.00 in 17.00 – 18.00.
Darovi zadnjih dveh tednov: Za cerkev: 100 EUR, 2 darovalca; Bog povrni!
Verouk: Reden za vse skupine.
Starši prvoobhajancev: Srečanje bo jutri, 8. maja ob 20h, v Marijinem domu.
Karitas: Srečanje članov bo v torek po večerni maši v župnišču.
Strežniki: Vaja za birmo bo v soboto ob 08h, prosim, da se udeležite tega srečanja.
Čiščenje in krašenje cerkve: starši birmancev, sledi Lavričeva cesta 1-30.
Nadaljujemo z devetdnevnico pred birmo. Lepo vabljeni, tako birmanci kot tudi botri,
starši,… in seveda vsi župljani. Birmanci v času devetdnevnice sedite v prvih klopeh na desni
strani cerkve.
V sredo bo ob 18h srečanje birmancev v Marijinem domu s škofom Jurijem. Bodimo točni.
V sredo boste starši šli nabrat bršljan za pletenje vencev.
V četrtek popoldne in zvečer pletenje vencev v Marijine domu.
V petek ob 18h sveta spoved za birmance, po maši vaja za birmo.
V soboto bo večerna maša ob 18h, ker bo ob 19h v Logu slovesnost ob 100 letnici
Fatimskega prikazovanja.
V nedeljo bo praznik svete birme ob 10h. Nekateri se boste slikali že pred mašo. V
procesijo pred spomenikom Filipa Terčelja se bomo zbrali 10 minut pred mašo. Prve klopi
bodo v cerkvi rezervirane za birmance in botre.
Mesec maj – šmarnice: Vabim k zvestobi pri šmarnični pobožnosti, tako otroci kot odrasli.
Celodnevno češčenje v Šturjah danes, 7. maja, z naslednjim razporedom:
Po zaključeni drugi nedeljski maši izpostavitev Najsvetejšega, nato molitev
po skupinah:
11.00-12.00 možje
Ni je na tem svetu lepše besede,
12.00-13.00: kdor more
kot je beseda ''Mati''. Nihče drugi
13.00 družine 1. – 4. razreda
ne zna in te ne more ljubiti tako kot
13.30 družine 5. – 9. razreda
14.00 mladina
tvoja mati… Kako globok in
15.00 žene
tolažilen je za nas vse nauk, da
16.00 šmarnice, litanije,
imamo v nebesih predobro Mater,
blagoslov
ki nas z materinsko ljubeznijo celo

Oddane maše: za družine (3X). Hvala vsem,
ki dovolite, da kakšen mašni namen oddam
drugim duhovnikom, ker tukaj dolgo čakate
na datum vaše maše.
Oklicana sta: Ženin Podobnik Primož, sin
Andreja in +Majde roj. Celarec, župnija
Ljubljana – Dravlje, in nevesta Marjana
Ukmar, hči Stanislava in Marije roj. Lemut,
župnija Šturje. Naj ju spremlja priprošnja
Matere Božje in sv. Jožefa.

naše življenje čuva. Ta dobra Mati
mora biti zgled tudi vsem zemskim
materam, predvsem zgled prave
materinske ljubezni v družini… S
tem tihim, a ljubezni polnim delom
je dala prelep zgled vsem
materam. Ne s krikom, prepirom in
razburjenjem, temveč z mirno,
dejansko ljubeznijo naj dajejo
možu in otrokom pravi mir in pravo
srečo.
Filip Terčelj, Šmarnice 1928

Priprava staršev na krst otrok
Skupna priprava staršev in po možnosti tudi botrov na krst otrok bo v Šturjah, Marijin dom, tri
zaporedne torke v maju in sicer: 9., 16. in 23. maja ob 20h. Pred skupno pripravo pa se
oglasite pri domačem župniku, da prejmete prijavnico, s katero pridete na skupno pripravo.
IZ SKUPNIH OZNANIL

Shod v Logu: Prvi poletni shod bo danes, 7. maja. Ob 16.00 je priložnost za sveto
spoved, ob 16. 30 molitev rožnega venca, ob 17. sveta maša. Tema: Ljubezen, ki
postane rodovitna.
Mavrično romanje na Sveto Goro. Letos je to v znamenju 300. letnice kronanja
milostne podobe svetogorske Kraljice. Veroučenci, starši, katehisti in katehistinje
lepo vabljeni na mavrični romarski shod na Sveto Goro, ki bo v soboto, 3. junija
2017. Sveta maša bo ob 10. uri, prej v cerkvi romarski program, po maši pa
nadaljevanje na ploščadi pred cerkvijo. Zaključek ob 13. 15.
V naši dekaniji organiziramo skupno romanje za veroučence z avtobusom. Ob
povratku bi, v spremstvu nekaj odraslih šli skozi podzemne rove – z vrha do 10.
postaje križevega pota. Prijavite se župniku do 28. maja.
Stoletnica Marijinih prikazovanj v Fatimi. Na ta jubilej smo se pripravljali zadnji
dve leti. V Logu smo lani in letos v ta namen obhajali pobožnost petih prvih sobot;
lani smo se še posebej razveselili milostnega obiska kipa Fatimske Marije v Logu.
Stoletnico bomo prav tako obhajali v Logu, v soboto, 13. maja, na samo
obletnico prvega Marijinega prikazanja. Slovesna sveta maša bo ob 19. uri.
V času med 13. majem in 13. oktobrom pa bomo tudi letos sprejeli v župnije naše
dekanije manjši kip Fatimske. Tokrat bo Marijin kip romal po družinah, ki bodo to
želele. Namen te pobude je poživitev družinske molitve, zlasti molitve rožnega
venca, kar Marija v Fatimi vernikom zelo priporoča. V Šturjah od 29.7. – 12.8.2017.
NAPOVEDNIK

~Liturgični bralci: srečanje bo v ponedeljek, 15. maja po večerni maši
~Svetopisemska skupina: srečanje v sredo, 17. 5. po večerni maši.
~Spričevala za birmance: v petek, 19. maja ob 18h, v Marijinem domu.
~Naslednja krstna nedelja bo 11. junija ob 10h. Otroke čimprej prijavite za krst.
Spoštovani starejši, invalidi in bolni!
Vljudno vas vabimo k sveti maši in na skupno druženje, ki bo v nedeljo, 21. maja
2017 v Šturjah. Od 9. ure dalje se bomo zbirali v cerkvi sv. Jurija, kjer bomo imeli do
maše tudi priložnost za sveto spoved. Sveta maša, ki jo bo daroval naš župnik
gospod Zoran Zornik, bo še posebej slovesna, saj bo z lepim petjem sodeloval tudi
naš pevski zbor. Starejši in bolni boste imeli priložnost za prejem zakramenta
svetega maziljenja.
Po maši ste vsi vabljeni na druženje v Marijin dom. Zelo se veselimo srečanja z
vami. Prisrčno vabljeni tudi vaši domači, prijatelji, skrbniki, ...
/Sodelavci Župnijske Karitas /
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

