Maše v tednu od 12. 03. – 19. 03. 2017
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+ Stanislav Slokar, Kožmani 13
Za žive in rajne župljane
Križev pot v cerkvi /SP skupina/
++ starši Bratina
+ Jožefa Božič /v Domu starejših/
++ starši Sedej, Polževa 5
+ Pavla Škvarč, IV Prekomorske 43
V zahvalo in priprošnjo, Grivška pot 24
30. dan + Albina Kocuvan, Bevkova 2
Na čast MB za družine, Žapuže 21/A
Za zdravje /M./
+ Rihard Stibilj, Cebejeva 19
Vsi pokojni, Kožmani 29
+ Slavko Žejn, dar prijatelji
V zahvalo v čast MB, Slejkoti 5
+ Marijan Fegic, dar iz ulice
++ Srebot, Slejkoti 9
Za žive in rajne župljane
Križev pot v cerkvi /moški/
++ starši, Idrijska 34

Oddane maše: ++ Stibilj, Ustje; ++ Stibilj, Idrijska 6; V čast SD za žive Stibilj,
Idrijska 6; + duh. Drago Klemenčič, dar Večerna zarja; za zdravje, Cebejeva 5; v
čast SD, Cebejeva 5; ++ sestre, Kosovelova 1; ++ Cvek, Cebejeva 12 (2X); V čast
MB, Cebejeva 12.
Zahvaljujem se vam, da radi naročate svete maše. Kolikor je mogoče, ustrežem
želenemu datumu, a tja do konca maja je skoraj vse zasedeno. Hvala vsem, ki
razumete, da vse maše ne morejo biti opravljene doma in dovolite, da jih oddam
duhovnikom, ki jih nimajo. Za oddane maše pojdite enkrat v ta namen k sveti maši v
domači župniji.
Darovi v preteklem tednu: za župnijo: 380 EUR, 6 darovalcev. Bog povrni!
za stroške slušne zanke v cerkvi: 50 EUR, 1 darovalec
Starši birmancev: V zakristiji je razpored za srečanje birmanca in vsaj enega starša
z župnikom. Vpišite se pred ali po mašah. Srečanja bodo v zadnjem tednu meseca
marca. Na srečanje birmanec/ka prinese birmansko mapo in liturgični zvezek.
Priložnost za pogovor ali spoved: četrtek od 16.00 – 17.00 ali po dogovoru.
Gospod Ivan spoveduje pri vsaki večerni maši, župnik bom na razpolago za sveto
spoved v spovednici v soboto eno uro pred mašo.
V soboto, 18. 3., bo liturgično praznovanje sv. Jožefa. Prazniki v postu, če
padejo na nedeljo, se prenesejo na dan prej ali potem. Maše bodo ob 08h in ob 18h.

2. postna. ned.
12. 03. 2017 – 19. 03. 2017; št. 11/17
12. marec: 2. postna nedelja
Evangelij: Mt 17, 1-9
DOBRO JE, DA SMO TUKAJ
Kakšni
občutki!
Apostol
Peter
prekipeva od navdušenja nad tem,
kako dobro in lepo je biti priča Jezusove
spremenitve. Kar tu bi ostal in vpijal
lepoto. Celo Mojzesu in Eliju bi zastavil
nekaj vprašanj o nebesih. V naslednjem
trenutku je že pripravljen zavihati rokave
in začeti s postavljanjem šotora. Ob
tolikšnem Petrovem navdušenju nam
gre kar na smeh; z idejo o postavljanju
šotora je pač pretiraval.
Kolikokrat nas prevzame podobno navdušenje, ko doživimo posebne trenutke
Božje bližine, denimo na kakšnem
romanju, na duhovnih vajah: kaj vse
bomo delali, ko bomo doma, kako bomo
sodelovali v domači župniji… Pa se
kmalu izkaže, da smo bili prehitri v
svojem navdušenju.
Za začetek je bolje ohraniti tisti prvi del
dogodka spremenitve na gori. Ta gora
je domača cerkev, kjer smo lahko vsako
nedeljo, vsak dan. Biti tu in strmeti,
gledati, poslušati Očetov glas, ko se
oglaša v bralcu berila pri maši, v
pridigarju… Njegovo veličastvo se sveti
v evharističnem kruhu in vinu. On je
tukaj, da nas napolni z notranjo srečo, ki
jo potrebujemo za sestop v svoj
vsakdan.

Jezusov obraz je zasijal kakor sonce
Iz svetega evangelija po Mateju
(Mt 17,1-9)

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra,
Jakoba in njegovega brata Janeza in
jih pêljal na visoko goro, na samo.
Vpričo njih se je spreménil. Njegov
obraz je zasijal kakor sonce in
njegova oblačila so postala bela
kakor luč. In glej, prikazala sta se jim
Mojzes in Elija, ki sta govorila z
njim. Peter pa se je oglasil in rekel
Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj,
Gospod! Če hočeš, postavim tu tri
šotore; tebi enega, Mojzesu enega in
Eliju enega.« Ko je še govóril, jih je
obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz
oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni
Sin, nad katerim imam veselje;
njega poslušajte!« Ko so učenci to
zaslišali, so padli na obraz in se zelo
prestrašili.
In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in
rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko
pa so povzdignili oči, niso
videli nikogar razen Jezusa samega.
In medtem ko so šli z gore, jim je
Jezus zapovedal: »Nikomur ne
povejte, kar ste videli, dokler Sin
človekov ne bo vstal od mrtvih!«

NAPOVEDNIK
Srečanje za mame bo ob materinskem dnevu, v soboto, 25. 3., zvečer po maši v
Marijinem domu.

OZNANILA ŠTURJE
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17.00 – 18.00.
Verouk: Reden za vse skupine. Pri birmanskih skupinah sodelujejo starši 2.
skupine: Bevk, Čotar, Čuk, Keš, Kobal, Obljubek, Podgornik, Štrancar.
Čiščenje cerkve: V soboto, 18. 3. starši 3. razreda. V soboto, 25. 3. pa starši 4.
razreda. Čiščenje začnemo ob 09h. V postu aranžmajev ne spreminjamo, zato se
opravi samo čiščenje cerkve.
Župnijska Karitas ima srečanje v ponedeljek, 13. 3., po večerni maši v župnišču.

Oratorijski dan: Vse otroke lepo vabimo na oratorijski dan, ki
bo potekal pred Marijinim domom v soboto, 25. marca ob 09h.
Zaključek ob 15h s sveto mašo, kamor so povabljeni tudi starši,
zlasti mame ob materinskem dnevu. Kosilo bo organizirano,
zato otrokom ni treba prinašati hrane na oratorijski dan.
Obvezne so pravočasne prijave zaradi organizacije. Otroci so
pri verouku dobili obvestilo, objavljeno pa je tudi na naši
župnijski spletni strani. Ogrevali se bomo za poletni oratorij.

ZABAVEN DAN Z
IGRO, KATEHEZO,
DELAVNICAMI IN
VSEM DRUGIM
ZANIMIVIM.
TA DAN PRIPRAVLJA
27 MLADIH, HVALA.

Slomškovo bralno priznanje: Otroci vabljeni na urico branja tudi ta torek ob 17.30
v Marijinem domu.

Gospodovo oznanjenje Mariji: V soboto, 25. marca, bo praznik. Maša ob 08h in
18h ter ob 15 ob zaključku oratorijskega dneva.

Priprava na krst. Skupna priprava na krst otroka za starše (in po možnosti tudi
botrov) bo potekala v marcu, v Marijinem domu v Šturjah. Obsega tri zaporedna
srečanja ob torkih: 7.3., 14.3. in 21.3. Začetek srečanja je ob 20. uri. Potrebna je
predhodna prijava pri domačem župniku, ki vam izda prijavnico.

IZ SKUPNIH OZNANIL AJDOVŠČINA IN ŠTURJE

Svetopisemska skupina: Srečanje v sredo po večerni maši v župnišču.
Češčenje križa: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.
Veroučna in mladinska maša bo v petek: Sodelovanje pri maši pripravi 1. razred,
2. skupina. Starši veroučencev ste povabljeni k sodelovanju pri tej maši. Lahko
preberete berilo in psalm, ali tudi kakšen uvod ali prošnjo. Križev pot vodi 8. razred.
Vsi otroci, ki so pri maši povabljeni, da ob križu nosijo svečko.
Postni čas »pri nas doma«: Drugi postni teden. Zvečer se
zberemo ob križu in molimo eno desetko rožnega venca: Ki
je za nas bičan bil. Spomin na Jezusa, ki so ga privezali k
stebru in neusmiljeno bičali. Bič, ki je udarjal telo in trgal
meso. Namenimo to molitev za vse, ki so v naši župniji
preizkušeni in jih življenje biča z boleznijo, brezposelnostjo in
drugimi življenjskimi težavami.
Maše v tem tednu zaključimo s pesmijo: Duša le pojdi z
mano … je strašno bičan bil.
Izpostavljeno Najsvetejše: V postnem času med tednom,
kadar bo le mogoče, bo pol ure pred mašo izpostavljeno Najsvetejše.
Srečanje za očete: Ob prazniku sv. Jožefa vabim očete, da se zberemo na srečanju
in sicer v soboto, 18. 3. ob 18.45 (po maši). Srečanje bo v Marijinem domu.
Spodbude ob besedi in filmu. Lepo povabljeni vsi očetje predšolskih in šolskih otrok.
Sodelovanje pri križevem potu
Petek, 10.3.
Petek 17.3.
Petek, 24. 3.
Petek, 31¸. 3.
Petek, 7. 4.

9. RAZRED
8. RAZRED
7. RAZ. STARŠI
6. RAZ. STARŠI
5. RAZ. STARŠI

(PETEK OB 18.30, NEDELJA OB 14.00)
Nedelja, 12. 3.
Nedelja, 19.3.
Nedelja,26.3. Grivče
Nedelja, 2. 4.
Nedelja, 9. 4.

SP SKUPINA
MOŠKI (sv. Jožef!)
ŽPS + PEVCI
KARITAS
ANIMATORJI

~ Teden družine, 19. – 25. 3. 2017: Pogumno srce.
Letos so v središče tedna družine postavljeni moški. Možje in
očetje, letos ste povabljeni, da prevzamete pobudo in v tem
tednu vi poskrbite za večerno molitev v družini in skupaj doma
zmolite eno desetko ali običajno večerno molitev. V naših
župnijskih cerkvah pa bomo molili k svetemu Jožefu, varuhu
naših družin za može in očete in zanje pripravili poseben
blagoslov.
~ Postni večeri 2017. Klub krščanskih izobražencev organizira
tri postne večere, ki bodo potekali v dvorani srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini.
Predavanja bodo:
1. Četrtek, 23. marca ob 20 uri: zakonca Marija in Andrej Štremfelj: POLNOST
ŽIVLJENJA
2. Četrtek, 30. marca ob 20 uri: dr. France M. Dolinar: VI STE LUČ SVETA
3. Četrtek, 6. aprila ob 20 uri: mag. Anton Berčan: DUHOVNA PODOBA PLEČNIKA
~ Dekanijski križev pot. Na 3. postno nedeljo, 19. marca ob 14.30 bo na
Gradišču pri Vipavi križev pot, na katerega smo vabljeni kot dekanija.
~ Slovenska pomlad. Ob začetku pomladi vabljeni na literarni večer, srečanje z
avtorjem Tonetom Kuntnerjem in predstavitev pesniške zbirke Slovenska pomlad.
Dogodek bo v petek, 24. marca 2017 ob 19. uri v Domu krajanov Ajdovščina.
Gost, g. Tone Kuntner je pesnik, domoljub, gledališki igralec, profesor na akademiji
za gledališče, režijo, film in televizijo, dobitnik zlatnika poezije, Prešernove nagrade
ter mnogih drugih priznanj. Človek, ki »Slovensko Pomlad« piše z veliko začetnico,
bo na srečanju razmišljal o vlogi kulture v sodobni družbi ter o slovenski kulturni in
politični stvarnosti. Pogovor z njim bo vodila mag. Alenka Gortan.
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

