RAZPORED SVETIH MAŠ 10. 06. 2018 – 17. 06. 2018
10. NAV.
NEDELJA
10. JUN. 2018
Poned., 11. 6.
Barnaba

Torek, 12. 6.
Adelajda
Sreda, 13. 6.
Anton Padov.
Četrtek, 14. 6.
Valerij
Petek, 15. 6.
Vid
Sobota, 16. 6.
Beno

11. NAV.
NEDELJA
17. JUN. 2018

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

Po namenu
Za žive in rajne župljane
+ Antonija
+ Marija
DSO: V čast MB, Na Trati
Vsi pokojni, Grivška pot
+ Nada in Anton
+ Sergij
+ Marija
Fužine: ++ starši in brat Curk
+ Nejc
+ Marijan
+ Marija
++ starši, Grivška
+ Miklavž
+ sestra Ivanka, Grivška pot
V zahvalo in priprošnjo ob 90. rojstnem dnevu
Fužine: za žive in rajne župljane
++ starši Kovšca

SV. ANTON: Eden najbolj priljubljenih svetnikov, priprošnjik za tisočere zadeve, je sveti Anton
Padovanski. Rodil se je leta 1195 v Lizboni na Portugalskem, umrl pa leta 1231 od izčrpanosti
v Padovi. Bil je nekaj časa profesor v samostanu v Bologni, deloval v južni in srednji Franciji,
nazadnje pa v Italiji. Slovel je kot odličen pridigar, osebno je bil izjemno preprost in skromen.
Živel je res svetniško. Manj kot leto dni po smrti so ga razglasili za svetnika.
Petnajstleten je vstopil v samostan redovnih kanonikov sv. Avguština. Želel pa si je večje
samote, zato je prosil predstojnike, da so ga poslali v oddaljeno Coimbro, kjer je prebil deset
let. Tedaj so pripeljali iz Afrike posmrtne ostanke prvih frančiškanskih mučencev. Antona je tako
prevzela želja po mučeništvu, da je zamenjal haljo avguštinskih menihov za obleko
Frančiškovih sinov.
Poslali so ga v Afriko za misijonarja – a huda mrzlica ga je prisilila, da se je vrnil. Tako se je p.
Anton mogel udeležiti zbora v Porcijunkuli leta 1221, kjer se je zbralo nad tri tisoč frančiškanov.
Po kapitlju je postal pridigar, največji svojega časa; včasih ga je poslušalo do 30.000 ljudi. Bog
je tudi s čudeži potrjeval njegovo besedo. Anton – »kladivo krivovercev« – je bil v pogovoru z
njimi nepremagljiv in neprekosljiv, vendar brez vsakršne nestrpnosti. Kot sv. Frančiška, je tudi
Antona
odlikovala
globoka
ljubezen
do
Križanega
Jezusa
in
Marije.
Vsaj leta 1230, če ne ob koncu leta 1229, se je naselil v Padovi in v cerkvi sv. Marije sredi
mesta uvedel vsakodnevne postne (spokorne) pridige. Pozimi 1231 je napisal slavne govore
za svetniške praznike. V marcu istega leta je po njegovi zaslugi v Padovi izšel zakon v prid
dolžnikom, ki nikakor niso mogli plačati svojega dolga. Posredoval je tudi za spravo med mesti
v Veroni. Še isto leto se je po izredno uspešnih postnih pridigah umaknil v dve uri od Padove
oddaljeni Camposampiero, kjer je govoril množicam. Ko je začutil, da mu pojemajo moči, je
prosil, naj ga prepeljejo v glavni Marijin samostan v Padovi. Zaradi izredne oslabelosti so ga
prestavili v bližnji samostan Cella, kjer je 13. junija 1231 umrl, star komaj 35 let. Kljub velikemu
odporu prebivalcev tega kraja so ga čez štiri dni pokopali v Padovi in nad njegovim grobom
zgradili veličastno baziliko. Papež Pij XII. ga je razglasil za cerkvenega učitelja.

10. NAV. NED.

10. 06. 2018 – 17. 06. 2018; št. 22/18
Uradne ure: četrtek 08.00 – 10.00 in 18.00 – 19.00, in kadar sem doma.
Sprejemam mašne namene: Zlasti se priporočam za jutranje maše, tudi
zvečer je kaj prostega. Skoraj vse mašne namene, ki so bili namenjeni
drugam, sem porabil tukaj.
Strežnike in otroški pevski zbor vabim na počitnice v Ankaran od 15. –
18. avgusta, prijave sprejemam župnik do konca junija.
Darovi za obnovo prezbiterija: 1.360 EUR, 10 darovalcev, Bog povrni za vaše
darove, ki jih oddajate osebno ali nakazujete na TRR župnije.
Starši prvoobhajancev so preostanek zbranega denarja namenili v dober
namen. Izročili smo ga družini v stiski iz naše župnije. Bog povrni!
Slike in DVD od prvega obhajila dvignite v župnišču v tem tednu.
Čiščenje in krašenje cerkve: Na Livadi in Na Trati, sledi M. Klemenčiča in
Bevkova.
Češčenje Najsvetejšega bo v četrtek po maši, pridite, molimo!
50. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k Mariji Pomagaj
na Brezjah bo v soboto, 16. junija 2018. Odhod avtobusa iz šturskega placa
ob 06.45. Cena za prevoz in kosilo je 15 EUR.
Sveti Anton: Zavetnika cerkve na Fužinah bomo počastili s sveto mašo v
sredo zvečer (13.6.) in v nedeljo (17.6.) ob 10h. Maša v Šturjah v nedeljo ob
10h odpade, ker bo na Fužinah.
NAPOVEDNIK:
Maša v Žapužah bo v nedeljo, 24. 6. ob 10h, obenem tudi v Šturjah.
Zadnje priprave na oratorij bodo za animatorje v nedeljo, 24. 6. in v ponedeljek, 25.
6. v župnišču.
Sprašujete glede datuma jesenskega romanja: Ker bo imela s. Ema večne zaobljube
v nedeljo, 2. 9. v rojstni vasi Javorje nad Škofjo Loko, bomo letos organizirali romanje
v sklopu te slovesnosti.
Romanje v Medjugorje pa bo 4. – 6. oktober.

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

