RAZPORED SVETIH MAŠ 09. 09. 2018 – 16. 09. 2018

Torek, 11. 9.
Bonaventura
Sreda, 12. 9.
Marijino ime

07.00
19.00
19.00

Četrtek, 13. 9.

07.00
19.00
07.00
19.00

V čast SD, Slejkoti
Za žive in rajne župljane in dobrotnike
cerkve
Za novokrščenko
DSO: + Stanko
Pogreb + Jože , I. Kosovela
Žapuže: + Alojz, Žapuže
8. dan + Ivan , Vojkova
+ Marija , dar Zvonka
+ Franc , Kožmani , dar Ana
Obl. + Jožef , Dolga Poljana
8. dan + Marija , IX. korpusa
30. dan + Feliks , Cebejeva
++ družina Cencič, Bevkova
++ starši in brat Rožič, Lavričeva
++ starši Curk, dar Mate
+ Nejc č, dar prijatelji

07.00
19.00
08.00
10.00
19.00

+ Marija, Cebejeva
Za vse dobre ljudi, Polževa
V čast SD
Za žive in rajne župljane
+ Anton Repič, Žapuže

23. NAV.
NED.
09. SEPT. 2018

Poned., 10. 9.
Ines

Janez Zlatousti

Petek, 14. 9.
Povišanje sv.
križa
Sobota, 15. 9.
Žalostna MB

24. NAV.
NED.
16. SEPT. 2018

08.00
10.00
19.00
10.00
16.00
18.00
19.00

Ob blagoslovu obnovitvenih del v cerkvi in zakristiji:
Iskrena zahvala vsem, ki ste kakorkoli vključeni v obnovo prezbiterija, zakristije
in podstrešja nad zakristijo.
Načrte je izdelala Anica Kovačič iz Idrije, gradbena dela je izvajalo podjetje
Elita Nagode, kateremu se še prav posebej zahvaljujem za korektno
sodelovanje, kamnoseška dela so izdelek Marmor in granit Mužina iz Batuj,
okna je izdelal KO-MI Koren Ajdovščina, leseno pregrado med zakristijo in
prezbiterijem izdeluje Mizarstvo Furlan iz Dupelj, pleskanje prezbiterija so pod
vodstvom Jožeta Kopačina izpeljali domači prostovoljci, ograjo nad zakristijo
je izdelal Bruno Sorta.
Zahvala vsem domačim prostovoljcem pri postavitvi gradbenega odra za
pleskanje prezbiterija, prostovoljcem pri rušenju starega ometa v zakristiji, pri
izdelavi elektroinštalacije in drugih prostovoljnih del. Duša obnove sta bila
Dušan Bratina in Dušan Ergaver, katerima dolgujem posebno zahvalo v
svojem imenu in v imenu vse župnije, opravila sta brezštevilno delavnih ur.
Iskrena zahvala in Boglonaj vsem darovalcem v župniji. S svojimi darovi ste
sodelovali pri tej obnovi in potrdili odločitev Župnijskega gospodarskega sveta,
da se v to obnovo podamo. Hvala vsem, ki ste se strinjali, da župnija Šturje
zasluži urejen bogoslužni prostor, zakristijo in prostor nad zakristijo.
Strošek investicije znaša 51.553,21 EUR. Zbrali smo 40.609,00 EUR.
V oktobru nas čaka še beljenje cerkvene ladje, naročili smo tudi omare za
zakristijo. Še naprej se priporočam vašim darovom. Bog povrni!

23. NAV. NED.

09. 09. 2018 – 16. 09. 2018; št. 35/18
GOSPODOV KLIC /Ob začetku veroučnega leta/
Z vrhov zasneženih gora,
z obale sinjega morja,
iz vseh počitniških domov
prekrasnih smrekovih gozdov,
in travnikov zelenih,
od vsepovsod
nas danes sem poklical je Gospod.
Veselo smo se Mu odzvali,
saj vsi gotovo radi bi spoznali
kdo tisti Mojster je,
Umetnik in Arhitekt,
ki čudovito uredil je
prelepi Božji svet.
Pa ne le to, kar vidijo oči!
Še v lepši, višji svet
nas vodil bo naš katehet.
Oj, pridite prav vsi,
da vera, upanje, ljubezen
nam v srcih zažari.
Da se napolni nam srce s hvaležnostjo
do Stvarnika Očeta,
Odrešenika Sina
in Svetega Duha,
ki naše duše je posvetil.
Gospodov glas doni:
"Le pridite prav vsi!"

JEZUS POMAGA BOLNIKOM
(Mr 7,31-37)
Tisti čas je odšel Jezus iz
pokrajine Tira in prišel skozi
Sidon h Galilejskemu morju
sredi pokrajine
Deseteromestja. Pa mu
pripeljejo gluhega in nemega
in ga prosijo, da bi položil
roko nanj. Vzel ga je od
množice vstran, mu vtaknil
prste v njegova ušesa in se
mu s slino dotaknil jezika; in
pogledal je v nebo,
zavzdihnil in mu rekel:
»Efeta!« to je: »Odpri se!«
In kar odprla so se mu ušesa
in razvezala se je vez
njegovega jezika in je govoril
prav. Naročil jim je, naj tega
ne pravijo nikomur; pa bolj
ko jim je naročal, bolj so
razglašali. In na vso moč so
strmeli, govoreč: »Vse je
prav storil: gluhim daje, da
slišijo, nemim, da govorijo.«

OZNANILA 09. 09. 2018 – 16. 09. 2018
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in 17.30 – 18.30. Dobrodošli vedno,
ko sem doma. Pritisnite na tipko, kjer piše ŽUPNIJSKI URAD ŠTURJE.
Škoda, da mnogi greste naprej, ker ne znate pozvoniti in mislite, da me
ni doma.
Verouk je reden za vse skupine.
RAZRED
PREDŠOL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. IN 9.

DAN, URA
ČET. 17.00
PON 16.00
ČET. 16.00
ČET. 16.00
PON 16.00
SRE 15.00
SRE 15.45
PON 15.00
PET 17.45

DAN, URA
/
PON 17.00
ČET 17.00
PET 16.00
PON 17.00
/
SRE 16.45
/
/

KATEHET in UČBENIK
GRETI
Jezus nas ima rad (d. zv.)
S. EMA
Praznujemo in se veselimo (d. zv.)
S. EMA
Praznujemo z Jezusom (d. zv.)
ZORAN
Kristjani praznujemo skupaj (d. zv.)
HELENA Pot v srečno življenje(učbenik + d. zv.)
BERNARD Znam. na poti k Bogu (učb. + d. zv.)
NADJA
Skupaj v novi svet (učbenik + d. zv.)
DANICA
V življenje (učbenik + d. zv.)
KATEHETI S STARŠI (Mapa in pisalo)

Starši birmancev: Hvala vsem, ki ste se udeležili ponedeljkovega
srečanja, da smo lahko zastavili birmansko leto. Sodelovali boste pri
birmanskih srečanjih po skupinah, kakor smo se
dogovorili. Konec tedna boste na e-pošto dobili
razpored posameznih skupin staršev.
V petek, 14. 9. ob 17.45 bo prvo srečanje
birmancev. Zraven pridete tisti starši, ki v
ponedeljek niste mogli priti na srečanje. Vključili
vas bomo v pripravo na birmo vaših sinov in
hčera.
Birmansko srečanje zaključimo s sveto mašo,
zato vsi birmanci po nauku povabljeni še k
sveti maši. Prosim, da pridete v prve klopi na vaši desni strani cerkve.
Duhovno botrstvo: Naši birmanci si bodo izbrali birmanskega botra.
Vsi župljani pa smo povabljeni k duhovnemu botrstvu našim
birmancem. Prav vsaka molitev ali žrtev zanje bo zelo pomembna, zato
jih priporočam v molitev in prinašanje k oltarni daritvi.
Maša z veroučenci: Vsak petek v veroučnem letu je veroučna maša.
Lepo povabljeni vsi naši veroučenci. Vsak teden ena skupina sodeluje
pri maši. Starši sodelujoče skupine povabljeni, da preberete berilo.
V petek bo veroučno mašo oblikoval 7. razred.
Češčenje Najsvetejšega: Četrtek po maši, pridite, molimo Jezusa!
Skrb za cerkev: Lavričeva 1-30, sledi Lavričeva 31 do konca.
Darovi za obnovo prezbiterija: 550,00 EUR, 8 darovalcev. Bog povrni!
Tečaj za zakon: Nedelja, 9. 9. ob 16h v gimnaziji v Vipavi.
Posnetek večnih zaobljub s. Eme bomo predvajali v petek po maši v
Marijinem domu. Vabljeni.

Skupina razvezanih: Srečanje bo v torek ob 20h v župnišču. Skupina
se srečuje enkrat mesečno, informacije pri meni (041 673 292).
Kateheti: Srečanje bo v sredo ob 19.30 v župnišču. Po srečanju še
sestanek za katehete za birmo.
Tajništvo Župnijske Karitas: Četrtek ob 11h v župnišču.
Otroški pevski zbor: Pevska vaja bo v petek ob 18h v župnišču.
Pridružite se tudi novi pevci in pevke iz vseh razredov.
Župnijski pastoralni svet: Seja bo v soboto ob 19.30 v župnišču.
Mladinski pevski zbor ima pevsko vajo naslednjo nedeljo po jutranji
maši v Marijinem domu. Povabljeni tudi novi mladi pevci.
Hvala vsem trem pevskim zborom za sodelovanje pri današnjem
prazniku obnovitvenih del. Hvala sodelavcem Župnijske Karitas in vsem
pridnim gospodinjam za pogostitev pred cerkvijo.
NAPOVEDNIK
Zakonska skupina: Srečanje bo v petek, 21. 9. ob 20h v župnišču.
Krstna nedelja bo v nedeljo, 30. 9. ob 10h. Otroke čim prej prijavite za
krst.
Sveta Gora: Vsakoletno jesensko romanje na Sveto goro bo v nedeljo,
23. septembra. Na Sveti gori imamo skupno sveto mašo ob 10. uri.
Naročili smo avtobus: tisti, ki ne boste romali sami, ste povabljeni, da
se pridružite. Odhod avtobusa ob 8.45 z glavne avtobusne postaje in
nato s šturskega placa. Cena prevoza z avtobusom bo okrog 8€ (glede
na zapolnjenost avtobusa; strošek poravnate na avtobusu).
Povabljeni tudi k molitvi križevega pota s Prevala ob 8. uri. Vsako leto
se zbere vsaj manjša skupina molivcev. Povabljeni!
Maša ob 10h ta dan v Šturjah odpade.
Molitveno romanje v Medjugorje z duhovno obnovo na poti bo od 4.
– 6. oktobra. Cena pri polnem avtobusu znaša 110 EUR (dve nočitvi,
večerja, zajtrk, kosilo, večerja, zajtrk). Vpisujemo v župnišču do
zasedbe avtobusa. Prostih je le še nekaj mest na avtobusu.
Stična mladih poteka v soboto, 15. septembra. Mladi se prijavite za
romanje domačemu župniku ali Heleni in ob prijavi vplačate za prevoz
10€; na avtobusu pa boste plačali 5€ za stroške organizacije dogodka
v Stični. Odhod avtobusa iz Ajdovščine bo ob 7.00. prijave do nedelje
9. septembra. Prijavijo se lahko mladi od 1. letnika srednje šole dalje.

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnija Šturje, Levstikova 1, 5270 Ajdovščina: 05 368 90 26;
odgovarja Zoran Zornik, župnik : 041 673 292, e-pošta: zoran.zornik@rkc.si;
Duhovni pomočnik g. Ivan Albreht: 041 885 796

