RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 11. 06. – 18. 06. 2017
SVETA
TROJICA
11. JUN. 2017
Pon., 12. 6.
Torek, 13. 6.

08.00
10.00
19.00
10.00
19.30
19.30

+ Dragica Žejn, Žapuže 33/b
Za župnijo in novokrščence
+ Ivan Škvarč, IV. Prekomorske 49
Maša v Domu starejših
+ Jožef Brecelj, dar Lemutovi
Fužine: + Alojz Pregelj, Grivška pot 25/D

19.30

Obl. + Marijan Fegic, Bazoviška 15

SVETA
TROJICA

Sv. Anton

Sreda, 14. 6.
Četrtek, 15. 6.
SV. REŠNJE
TELO IN KRI

Petek, 16. 6.
Sobota, 17. 6.
11. NAV.
NED.
18. JUN. 2017

08.00
19.00

Za žive in rajne župljane
++ starši, Grivška pot 24

07.00
19.30
07.00
19.30
08.00
10.00
19.00

+ Vanda Černigoj, Cankarjev trg 8, sosedje
++ Kravos, Vipavska 13/D
++ starši Stibilj, Cebejeva 6
+ Alojz Nagode, Žapuže 18/A
+ Ana Repič, Žapuže 21
Za žive in rajne župljane – pri sv. Antonu
++ sorodniki, Dolga Poljana 3/C

Oratorij v Šturjah od ponedeljka, 26.6. do petka, 30.6.2017. prosim naše šturske
žene, če so pripravljene sodelovati pri kuhanju kosila za otroke. Finančno sem nam
ne bo izšlo, če bomo morali kosilo naročiti iz javnih kuhinj.
Počitnice za strežnike in otroški pevski zbor skupaj z mladimi: Prijavnice
sprejemam še ta teden, lahko tudi po e-pošti.
Darovi v zadnjem tednu: Za vrata v zvonik: 1.400 EUR, 1 darovalec
Za cerkev: 150 EUR, 2 darovalca.
Za vse vaše darove: Bog povrni!
Stroški obnove župnijskega vrta:
Zidarska dela: 1.223,99 EUR, plačano iz župnijskega računa
Zemeljska dela in ves drug material: 1.870,42 EUR, plačal osebno.
Za vse, kar ste župljani naredili brezplačno, iskren Bog lonaj, kakor tudi izvajalcem
del za velik popust (Elita Nagode in Evgen Stibilj)
Čiščenje in krašenje cerkve: Grivška pot, sledi Cesta IX. korpusa.
Ob zaključku veroučnega leta se iskreno zahvaljujem tudi gospe Rezki, ki je
skozi vse veroučno leto dvakrat tedensko skrbela za čistočo Marijinega doma. Bog
povrni! Se priporočam za naprej!
Skupna oznanila z Ajdovščino: Danes zaključujemo z oznanili, ki so skozi
veroučno leto vsebovala tudi skupne stvari z župnijo Ajdovščina. Tudi čez poletje
boste prejemali oznanila, najbrž v skrajšani obliki. Vse pomembne stvari iz dekanije
bom poskušal vključiti v naša tedenska oznanila, da boste informirani.
Čestitamo vsem štirim družinam, ki so danes prinesle otroke k svetemu krstu.
Spominjam: Vzgajate po nauku Jezusa Kristusa, kakor ste obljubili pri vratih cerkve.

11. 06. 2017 – 18. 06. 2017; št. 22/17
11. junij: Sveta Trojica

Evangelij: Jn 3, 16 – 18
BOG JE SVET TAKO LJUBIL
Največja skrivnost vesoljstva je, da
je Bog dal ljudem vse, kar je imel: svet
z vsem, kar je na njem ustvaril. In ker
še ni bilo dovolj, da je dal še svojega
edinega Sina, čeprav je vedel, da ga
bomo zverinsko ubili. Tako zelo nas
ljubi!
To je resnična skrivnost, ki jo praznujemo danes. Praznujemo veselje, da
nas Bog ljubi čez vsako mero. Veselimo
se odeti v Očetovo ljubezen, ki nas ne
bo nikoli zapustila, četudi se bomo še
tako nehvaležno iztrgali iz njenega
objema.

Oče je poslal Sina, da bi se
svet po njem rešil
Iz svetega evangelija po
Janezu (Jn 3,16-18)
16 Bog

je namreč svet tako
ljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina, da bi se
nihče, kdor veruje vanj, ne
pogubil, ampak imel večno
življenje. 17 Bog namreč
svojega Sina ni poslal na svet,
da bi svet obsodil, marveč da
bi se svet po njem rešil. 18 Kdor
vanj veruje, ne bo obsojen;
kdor pa ne veruje, je že v
obsodbi, ker ne veruje v ime
Ker nas ljubi, je Bog premaknil ne- edinorojenega Sina božjega.

besa na zemljo. Nas slabotne in grešne
vabi, naj se mu ne izmikamo, ampak naj
se mu približamo, bolj kot smo slaboti in
grešni. Noče, da smo prepuščeni sami
sebi. Pošilja nam Svetega Duha, da nas
uvaja v izkustvo te zastonjske ljubljenosti od Boga.
Dovolimo Božji ljubezni, da postane
tudi naša. Postanimo ji podobni v življenju z brati in sestrami, katere ljubi
enako kot nas. Naj nas spodbudi, da
bomo ljudi okrog sebe blagoslavljali, se
jih veselili in jim resnično želeli dobro.

OZNANILA ŠTURJE 11. 06. – 18. 06. 2017

Uradne ure: V četrtek od 17.00 – 18.00. V času odsotnosti bom dosegljiv na
prenosni telefon.
Priprava staršev na krst otrok:
Skupna priprava staršev (in botrov) bo v mesecu juniju: 6., 13. in 20. junija, v
Marijinem domu v Šturjah. Začetek vsakokrat ob 20. uri.
Letni koncert IPAVSKA danes, 11. 6. ob 19.30, v samostanski cerkvi v
Vipavskem križu. Lepo vabljeni!
Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi – zapovedan praznik: Poleg jutranje
maše ob 08h, maša ob 19h. Po večerni maši procesija po ulicah. najprej križ, pevci,
otroci s cvetjem, Najsvetejše (za nebo poskrbijo možje in fantje iz Žapuž), Božje
ljudstvo. Po sklepu ŽPS: potek procesije iz cerkve po Slomškovi ulici do Šaplove
kapele, kjer je 1. oltar, po Slomškovi proti Primorju, nekje pred Čermeljevo hišo 2.
oltar (pripravijo pevci), po glavni cesti pred Snico 3. oltar (pripravijo Sničarjevi),
po Levstikovi ulici na Cankarjev trg, v kapeli 4. oltar, nazaj v cerkev, sklep z
zahvalno pesmijo in blagoslovom. Prosim, da ne parkirate na Cankarjevem trgu, v
Levstikovi ulici in Slomškovi ulici. Otroci nižjih razredov, posebej prvoobhajanci,
gredo pred nebom z Najsvetejšim in sodelujejo s potresanjem cvetja.
Prosim za odraslega moškega, ki bi ustavil promet na Idrijski in Vipavski cesti za
tistih nekaj minut, ko bomo hodili po glavni cesti.
Procesija je naše zunanje znamenje vere. Bodimo zbrani, brez klepetanja.
Novi kandidati za strežnike: Povabljeni zlasti otroci iz 3. razreda, pa tudi mlajši.
Prva vaja bo v petek ob 18.30 v cerkvi. Starše prosim, da otroke 3. razreda
spodbudijo k tej lepi službi v župniji.
Animatorji za oratorij: Zadnje večje priprave bodo naslednji vikend. začnemo v
petek ob 19.30 z mašo. Prespimo v župnišču do nedelje. Poskrbeli bomo, da ležišča
ne bodo trda, kot prvič. Zato armafleksov ne potrebujete, samo spalno vrečo.
Koncert pianistov bo v soboto popoldne in zvečer v cerkvi sv. Antona na Fužinah.
Vstop prost.
Sv. Anton: Na god sv. Antona, v torek, bo večerna maša pri sv. Antonu na Fužinah.
V nedeljo, 18. 6. ob 10h: Maša pri sv. Antonu na Fužinah. Zberemo se ob 09h pri
Terčeljevem spomeniku na šturskem placu in gremo peš na Fužine. Ob 10h sveta
maša v spomin na 100 letnico nove maše mučenika Filipa Terčelja. Pri maši nas bo
nagovoril g. Ivan Albreht, ki je v zadnjem letu, ko je pisal knjigo o našem rojaku,
podrobno preučil njegovo življenje. Po maši bo kratka akademija s Terčeljevim
recitalom 'Na Sveti Sion'. V župnijski cerkvi ob 10h ne bo svete maše.
NAPOVEDNIK
Naslednja krstna nedelja bo 02. julija ob 10h. Otroke čim prej prijavite za krst. Po
tem datumu bo krst šele jeseni.

300 letnica kronanja Svetogorske kraljice: Praznik bo v nedeljo, 25. junija
ob 16h. Prijave za avtobus bomo pobirali v naslednjem tednu.
Regijsko srečanje zakonskih skupin.
V petek, 23. junija 2017, na praznik Srca Jezusovega člani primorskih zakonskih
skupin Družina in življenje pripravljajo regijsko srečanje v Vrhpolju. Srečanje je
namenjeno predvsem temu, da se zakonske skupine povežejo v »mrežo« zakonskih
skupin. Sveta maša bo ob 19. uri, sledilo bo srečanje v dvorani.

VEROUK 2017/18
Kakor je bilo prejšnjo nedeljo povedano, naj bo še zapisano. V naslednjem
veroučnem letu bomo poleg rednega verouka vpeljali tudi družinski verouk. Kdor se
bo odločil za to obliko verouka, ne bo obvezen hoditi k rednemu verouku.
Posebnost družinskega verouka: Redna domača naloga je dobro poslušati nedeljski
evangelij in brati Sveto pismo. Otrokom ni potrebno hoditi k rednemu verouku za
njihov razred. Vsi otroci iz ene družine se vsaj z enim staršem istočasno udeležijo
verouka, kar je organizacijsko veliko lažje, pa še prevoz otrok se tako zmanjša na
minimum.
Potek srečanja:
Skupen začetek: pesem, molitev, spomin na evangelij prejšnje nedelje.
Razdelitev po skupinah: posebej po triadah, starši posebej.
Cilj prve triade: V otroku prebuditi čut za duhovni svet, ki ga vodi k osebnemu in
pristnemu odnosu z Bogom.
Otrokom pomagati graditi spoštljiv in oseben odnos do sebe, vrstnikov, sošolcev,
družine, šole, Cerkve …
Cilj druge triade: Poglobiti oseben odnos z Bogom.
Spoznati in doživeti, da smo odgovorni do sebe in drugih.
Spoznati pomen posameznih zakramentov in aktualizirati v vsakdanjem življenju.
Spoznati, da živeti svobodno ne pomeni predvsem delati kar hočem.
Tretje triada: Pripravniki na birmo se udeležujejo običajnega verouka.
Cilj kateheze za starše: Ozavestiti dejstvo, da so starši prvi kateheti otrokom.
Spoznati vsebino Svetega pisma, da ga bodo lahko posredovali otrokom.
Spoznati pomen zakramentov za naše življenje.
Poglobiti in razumevati vsebino naše vere, Svetega pisma in cerkvenega nauka.
Moliti skupaj z družino, spodbuditi pa tudi k osebni molitvi.
Pripadati župniji in se dejavno vključiti v njeno življenje.
Srečanja bodo potekala ob ponedeljkih ali četrtkih, odvisno za kaj se bo skupina
odločila. Poleg župnika sodelujejo še kateheti.
Vabim k premisleku čez počitnice. Jeseni se boste odločili, ali boste otroka vpisali v
klasični verouk ali se boste odločili za družinski verouk. Spodbujam, da se družine
vključite in presežemo mnenje, da je verouk za otroke. Verouk se še kako dotika
staršev, če imajo pravi namen: vzgoja otroka za življenje po Jezusovem predlogu.
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

