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+ Ivana Kožman, Kožmani 1
Za žive in rajne župljane
Križev pot
+ Alojzija in Stanko Pižent, Ob Hublju 3
V dober namen, Kosovelova 20
Za zdravje družine Vodopivec (V Domu)
V zahvalo in priprošnjo, Na Brajdi 27
+ Pavla in Matija Ferjančič, Idrijska 8
Za žive in ++ duhov., ki so nam oznanjali BB
+ brat, Vipavska cesta 5/A
++ Širca, Polževa 6/Č
Za zvestobo in zdravje naših duhovnikov
Križev pot
Obredi velikega petka
Blagoslov velikonoč. ognja pred cerkvijo
Blagoslov velikonočnih jedil (Šturje)
Blagoslov velikonočnih jedil (Žapuže)
Blagoslov velikonočnih jedil (Šturje)
Na čast Kristusovemu vstajenju za župljane
Za mlade družine, Kožmani 23
Na čast Kristus. vstajenju za župljane
Litanije
+ Slavka Čoha, Lavričeva 19
++ starši in svakinja Krapež, Bevkova 1
Maša v Domu starejših
+ Martin Hladnik, Žapuže 30
V zahvalo in priprošnjo ob 50. roj. dnevu
++ starši Štokelj in Štrancar, Pot v Žap. 17
++ Ravšelj in Lavrenčič, M. Klemenčiča 6
V zahvalo za 80 let
+ Mirjam Bizjak, Goriška 15
+ Rozalka Melinc, Žapuže 37
+ Roman in Anica Čuk, Slomškova 17
V čast in priprošnjo SD, Bratina
+ Drago Movrin, Bevkova 2
Za pokojne sošolce
Na čast sv. Juriju za župljane
V dober namen, V. Pilona 21

6. postna. ned.
09. 04. 2017 – 23. 04. 2017; št. 15/17
VELIKA NOČ

Evangelij: Jn 20, 1- 9
VSTAL JE IN ŽIVI!
Danes je prav poseben dan. Zato
tecimo h grobu, se sklonimo, poglejmo
noter in videli bomo, da je prazen!
Poglejmo in verujmo! Pridružimo se
vsemu stvarstvu, vsem svetim ženam in
možem, ki so živeli pred nami in se
pridružimo radostni hvalnici vstalega
Gospoda!
Hvaljen bodi, Gospod Jezus Kristus!
Umorili so te, a si smrt premagal! Smrt
te ni mogla obdržati v oblasti – raztrgal
si njene vezi. Tema ni mogla prekriti
tvoje luči.
Veselimo se v tebi, Jezus, saj smo
po tvojem imenu prejeli odpuščanje.
Premagal si moč greha. Vstal si in zlomil
njegove okove. Zaradi tega nam ni
treba umreti, ampak lahko živimo.
Hvala ti, Jezus, da smo bili obujeni s
teboj. Svojo slavo deliš z nami,
sprejemaš nas kot brate in sestre. Izbral
si našo nevrednost, da si na njej
pokazal svojo moč in svojo ljubezen. Že
na zemlji lahko iščemo, kar je zgoraj,
kjer živiš v slavi, saj ti pripadamo.
Blagoslavljamo te in častimo, saj si
naše življenje; vir življenja, ki ga greh in
smrt ne moreta premagati. In ko boš
prišel v slavi, bomo prišli s teboj, kajti ti
si naše življenje.

POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS
VSTAL OD MRTVIH

Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 20,1-9)
1 Prvi dan tedna je Marija Magdalena
zgodaj, ko je bila
še tema, šla h
grobu in videla,
da je kamen od
groba odvaljen.
2 Tekla je torej in
prišla k Simonu
Petru
in
k
drugemu učencu,
ki ga je Jezus ljubil, in jima rekla:
»Gospoda so vzeli iz groba in ne
vemo, kam so ga položili.« 3 Peter in
oni drugi učenec sta se torej
odpravila in šla h grobu. 4 Skupaj sta
tekla, pa je oni drugi učenec prehitel
Petra in prvi prišel h grobu. 5 Sklonil
se je in videl na tleh povoje – vendar
ni vstopil. 6 Tedaj je prišel Simon
Peter, ki je šel za njim, in je stopil v
grob. Videl je, da so povoji na tleh 7 in
da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni
ležal med povoji, ampak posebej, zvit
na drugem mestu. 8 Tedaj pa je
vstopil tudi oni drugi učenec, ki je
prišel h grobu, in je videl in veroval.
9 Nista še namreč umela pisma, da
mora vstati od mrtvih.

OZNANILA ŠTURJE
Križev pot danes ob 14h vodijo animatorji in mladi iz župnije.
Uradne ure: Veliki teden: sreda od 17h do 18h
Teden po veliki noči: četrtek od 09h do 11h.
Spovedovanje v Šturjah v tem tednu:
ponedeljek, 10.4.: 09.00-11.00 Bogomir, 16.00-18.00 Ivan Maslo;
torek, 11.4.: 07.30-10.00 Franc Likar, 18.00 – 19.00 domači župnik
sreda, 12.4.: 18.00 – 19.00 domači župnik
Verouk: Veliki teden: od ponedeljka do srede (odpade predšolski), 5. raz. spoved.
Teden po veliki noči: verouk bo v četrtek in petek
Veroučenci naj se zagotovo udeležijo svetega tridnevja, od četrtka do nedelje.
Pri birmanskih srečanjih v petek, 21. 4. ob 17.45 sodeluje 5. skupina staršev. To bo tudi
zadnje srečanje birmanskih skupin. Po prvomajskih praznikih sledi devetdnevnica pred birmo.
Začnemo v petek, 5. maja. Gospod škof se bo srečal z birmanci v sredo, 10. 5. ob 18h, pri
maši ob 19h nagovor za starše, botre in birmance.

Starši birmancev: Vabim vas, da se udeležite srečanja v petek, 21. 4. ob 19.30 v
Marijinem domu. Dogovorili se bomo glede organizacije birme in dogajanja okrog
tega.
Animatorji – ožji odbor: Srečanje bo v soboto, 22. 4. po maši, ob 19.30, v
župnišču.
Čiščenje cerkve: veliki četrtek – Slomškova ulica poskrbi za okrasitev božjega
groba, velika sobota – Štrancarjeva in IV. Prekomorska, sobota, 22. 4. Ob Hublju,
sobota, 29. 4. Cebejeva 1 – 25.
Darovi v preteklem tednu: 270 EUR za cerkev, 4 darovalci, 50
EUR za misijone, 1 darovalec. Bog povrni.
Svetopisemska skupina v ponedeljek, 10. 4., po maši. (Lk 24.)
Večerna zarja v torek, 11. 4., po maši (prinesite očala).
Slomškovo bralno priznanje: torek, 11. 4. ob 17.30.
Romarji v Romunijo: Do 20. 4. poravnajte stroške romanja.
Kratko srečanje, informacije in priprava bo v četrtek, 20. 4. ob 20h v župnišču.
Velikonočna spoved v Logu bo na veliko sredo, 12. aprila, in sicer: dopoldne od 9.
do 12. ure in popoldne od 15. do 19. ure.
Župnijski in krajevni praznik sv. Jurija bomo obhajali v nedeljo, 23. aprila.
Slovesna maša na čast sv. Juriju bo popoldne ob 17h. Somaševali bodo duhovniki
domačini. To bo tudi zahvalna zlata maša g. Nika Štrancarja, po maši mu bomo
lahko čestitali in stisnili roko. Ker bo ofer, bomo cerkev zapuščali skozi zakristijo.
Pred Marijinim domom bo po maši druženje vseh ob frtalji in drugih dobrotah.
Gospodinje prosimo za kakšno pecivo. Naj bo tudi druženje odraz naše pripadnosti.
Zahvaljujem se tudi Občini in Krajevni skupnosti za pomoč pri pokritju stroškov.
Iskrena zahvala vsem, ki boste praznovanje pripravljali.
Blagoslov konjev bo na praznik sv. Jurija, v nedeljo 23. 4., ob 11.45 pri sv. Martinu.
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

NAPOVEDNIK
~ Krstna nedelja: Ker je na belo nedeljo ravno župnijski praznik, bomo imeli krst
otrok v nedeljo, 07. maja ob 10h. Starši naj čimprej prijavijo otroke za krst.
Romanje Karitas: Člani župnijske Karitas, njihovi domači, vsi tisti, ki velikokrat
pomagate in nekdanji člani ŽK lepo povabljeni na romanje, ki bo 6. 5. k Lurški Mariji
v Lipico. In še kaj zanimivega. Prijavite se Miljevi do 29. 4. (041 493 016).
SVETO TRIDNEVJE V ŠTURJAH
VELIKI ČETRTEK: Krizmena maša v konkatedrali v Novi Gorici ob
10h. Pri tej maši g. škof posveti sveta olja, duhovniki zbrani ob svojem
škofu pa obnovimo duhovniške obljube.
Zvečer ob 19h slovesna maša v župnijski cerkvi. Miloščina za potrebe
župnijske Karitas. Spomin na zadnjo večerjo, kjer je Jezus ustanovil
sveto mašo in duhovništvo ter dal zapoved ljubezni. Po maši prenos
Najsvetejšega v stranski oltar. Ta večer izpraznimo vse oltarje,
spominjamo se, da so Jezusa odvedli v ječo. Tiho češčenje do 20.30.
Ob 20.30 zakonci, ob 21.00 bralci in Svetopisemska skupina, 21.30 Karitas, ob 22h žene, ob
23.00 možje, zaključek ob 24.00. Kdor ne more s svojo skupino, se priključi katerikoli skupini.
VELIKI PETEK: Spomin na dan Jezusove smrti. Ta dan je strogi post, ne jemo mesa v
spomin, da je Jezusovo »meso« viselo na križu. Odrasli se ta dan najemo le
enkrat do sitega. Ob 15h v cerkvi križev pot, ura Jezusove smrti. Ta dan lahko
začnemo osebno devetdnevnico na čast Božjemu usmiljenju, ki jo zaključimo
na nedeljo Božjega usmiljenja – bela nedelja.
Ob 19h obredi velikega petka s poudarki na poslušanju pasiona, desetimi
prošnjami za potrebe Cerkve in vsega sveta, češčenje križa in sveto obhajilo.
Po zaključenih obredih tiho češčenje do 20.30, sledi molitvena ura za mlade
iz župnije. Darujemo za Božji grob v Jeruzalemu.
VELIKA SOBOTA: Zjutraj ob 07h blagoslov velikonočnega ognja.
Strežniki ga nesejo po naših domovih. Lepo jih sprejmimo. Morda kje ne
uporabljate več ognja, lahko pa si ob velikonočnem ognju prižgete svečo
ali dovolite, da vsaj na pragu velikonočni ogenj vstopi v vaše domove.
Naj velikonočni ogenj použije vse grehe in težave domačih in naj v
vašem domu in srcu zasije svetloba vstalega Jezusa.
Molitvena ura za družine: 09.00 – 09.30 prvi do peti razred
09.30 – 10.00 šesti do deveti razred
Popoldne blagoslov jedil, dvakrat v Šturjah in enkrat v Žapužah.
Priložnost, da darujemo za lačne in revne.
Ob 20h velikonočna vigilija, najlepše bogoslužje celega leta. V temno cerkev vstopi svetloba
velikonočne sveče, poslušamo hvalnico velikonočni sveči, sledi poslušanje Božje besede, ki
govori o velikih Božjih delih, nato je krstno slavje in spomin na naš krst in nato še evharistični
del. Po maši trikratna vstajenjska aleluja, sledi velikonočna procesija po ulicah. Ta večer lahko
na okna, kjer gre procesija, (varno) postavimo sveče. Poskrbimo za postavitev in nošenje
neba in zastav. Na čelu procesije gre vstali Jezus, sledijo možje, pevci, otroci, nebo z
Najsvetejšim in žene.
VELIKONOČNA NEDELJA: Vsaka nedelja je »mala« velika noč. Kakor na velikonočno
nedeljo, tako kristjani vsako nedeljo slavimo Jezusovo zmago nad vstajenjem. Zato naj nam
bo praznovanje nedelje sveto in zvesto opravilo, moč za življenjsko poslanstvo, znamenje
pripadnosti šturski župniji in Kristusovi Cerkvi.

vsem župljanom želiva milosti poln veliki teden.
Vaša duhovnika Ivan in Zoran

