RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 13. 08. – 20. 08. 2017
19. NAV. NED.

08.00
10.00
19.00

V zahvalo in priprošnjo Materi Božji, Livada
Za žive in rajne župljane
++ starši Ipavec, Polževa 8

07.00
10.00
17.00

V zahvalo Svetogorski MB, Vojkova 15
+ Hermina Besednjak – v domu starejših
Pogrebni obred + Silverija Nagode, Žap. 109

08.00
19.00
drugje
19.30

+ Ana Ambrožič in ++ starši, Lavričeva 59
+ Stanislav Hladnik, Polževa 12
Za žive in rajne župljane
30. dan + Jožef Pregelj, Polževa 13/a

Helena

07.00
19.30
18.00
19.30

Sobota, 19. 8.

24.00
18.00

Za razsvetljenje, Kožmani
8. dan + Marjan Birsa, Lavričeva 66
8. dan + Silverija Nagode, Ž. 109 (v Žapužah)
8. dan + Peter Bajc, Žapuže 42
30. dan + Damjana Polanc, Cebejeva 11/a
Na čast Fatimski Materi Božji za našo župnijo
+ Bernard Brecelj, Lavričeva 49
+ Maks Lemut, Idrijska 15
+ Elvira in Marko Kardinar, Grivška 28
Za žive in rajne župljane
+ Gabrijel Černic, Lavričeva 16

13. AVG. 2017

Pon., 14. 8.
Maksimilijan
Kolbe
Torek, 15. 8.
MARIJINO
VNEBOVZETJE

Sreda, 16. 8.
Rok

Četrtek, 17. 8.
Petek, 18. 8.

20. NAV.
NED.
20. AVG. 2017

08.00
10.00
19.00

Kip Fatimske Marije: V teh dneh je med nami kip Fatimske Marije. Tisti, ki ga boste
odnašali domov, ga odnesete po večerni maši in ga v cerkev vrnete naslednji dan
vsaj pol ure pred večerno mašo. Povabite k molitvi domov še sosede in sorodnike.
Hvala vsem, ki ste zapolnili ure molitve, k molitvi v cerkev tako ponoči kot če dan
povabljeni tudi vsi drugi. Molitev v cerkvi bomo začeli v petek z večerno mašo.
Tudi opolnoči povabljeni k sveti maši. Zaključek molitve bo v soboto, z mašo
ob 18h, ker potem kip odpeljemo v Budanje, kjer ga sprejmejo pri večerni maši.
Jesensko romanje bomo organizirali v soboto, 16. septembra. Cilj romanja je
božjepotna cerkev v Brestanici na Dolenjskem, imenovana tudi Slovenski Lurd.
Maša v baziliki bo okrog 10.30, sledi kosilo na kmečkem turizmu Vrtovšek v bližini
Koprivnice (10 EUR + pijača), nato predstavitev jedrske elektrarne Krško v
Kulturnem domu Krško ter avtobusni ogled elektrarne, nato vožnja po dolini Krke,
ogled cerkve v Žužemberku, ki je bila postavljena na ruševinah po vojni zažgane
cerkve. Romanje bomo sklenili v Grosupljem, kjer si pogledamo enega prvih
Rupnikovih mozaikov v Sloveniji. Cena prevoza je okrog 15 EUR pri polnem
avtobusu. Lahko se vpišete v zakristiji, v župnišču, po telefonu ali na e-pošto.
Prizidek pri župnišču bo začasno dobil stanovalce. Zdravnica Ana Grahor
poročena Drnovšek bo z možem in otrokom stanovala v prizidku, dokler bo
opravljala specializacijo v Ajdovščini in Šempetru, predvidoma do naslednjega
poletja. Prizidek ima svoj vhod zadaj iz dvorišča.

19. NAV. NED.

13. 08. 2017 – 20. 08. 2017; št. 30/17
Uradne ure: petek 09.00 –11.00 in 18.00 – 19.00
Dar za cerkev: 440 EUR, 6 darovalcev, Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Vojkova ulica, sledi Ul. Ivana Kosovela
Češčenje Najsvetejšega: v četrtek po maši.
Krstna nedelja bo 27. avgusta ob 10h. Prijavite svoje otroke za krst.
Počitnice za otroke v Ankaranu od 13. – 16. avgusta. Odhod danes ob 18h izpred
župnišča, za prevoz poskrbijo starši ali pa se zberemo pri cerkvi v Ankaranu okrog
19h. Iz Kopra do table Ankaran, nato prvi odcep desno in navzgor do cerkve.
Zaključimo v sredo z mašo ob 18h, povabljeni starši. Po maši še kratko druženje
pred cerkvijo, majhen piknik in odhod domov. Za prevoz poskrbijo starši.
Praznik Marijinega vnebovzetja bomo obhajali v torek.
Na predvečer bo v Logu priložnost za sveto spoved od 17h dalje. Maša ob 20h, poje
zbor iz Šturij in Cola Troštovo mašo, napisano za 300 letnico kronanja Svetogorske,
po maši procesija z Marijinim kipom in svečkami.
V Šturjah bo na praznik maša ob 08h in ob 19h.
V Logu bodo maše ob 06.30, 08.00 in 10.00. Ves čas tudi priložnost za sveto
spoved.
Izlet za oratorijske animatorje bo v četrtek, odhod izpred župnišča ob 06.30.
Kateheti: Vsi, ki boste sodelovali pri katehezi v prihajajočem veroučnem letu,
povabljeni na srečanje v četrtek po maši in češčenju (ob 20.30).

NAPOVEDNIK
*Torek, 22. 8.: zaobljubljeni dan, po maši molitev v cerkvi
*Sreda, 23. 8.: tajništvo ŽPS po maši
*Seja ŽPS bo predvidoma v sredo, 30. avgusta po večerni maši.
*Vpis otrok v 1. razred in predšolski verouk bo za starše v soboto, 2. 9. zvečer, vpis
otrok v ostale razrede pa bo v prvem tednu septembra (od 4. – 9. 9.)
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

