RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 14. 05. – 21. 05. 2017
5. VELIKON.
NEDELJA
14. MAJ 2017
Pon., 15. 5.
Zofija, muč.

Torek, 16. 5.
Janez Nepomuk

Sreda, 17. 5.
Jošt, puščavnik
Četrtek, 18. 5.
Janez I., pp
Petek, 19. 5.
Krispin, red
Sobota, 20. 5.
Bernardin
6. VELIKON.
NEDELJA
Ned. turizma

21. MAJ 2017

08.00
10.00
15.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
18.00
19.00
07.00
19.00
08.00
10.00
14.00
19.00

+ Marija in Marjo Leban, V. Pilona 15
Za žive in ++ župljane in za naše birmance
Šmarnice, litanije, blagoslov
+ Julij Kavčič, V. Pilona 19
+ Marija Hajšek, Štrancarjeva 9
+ Viko in Marjan Krapež, IV. Prekom. 69
V dober namen, Bazoviška 10
+ Branko Trošt, IV. Prekom. 12, dar sorodniki
++ Ipavec, Lavričeva 35
+ Bogomil Hladnik, Žapuže 84
+ Ivan Božič, Cankarjev trg 6
+ Erika Krapež, IV. Prekomorske 2
++ starši Pelhan in Krapež, Vojkova 12
+Jožef Brecelj, Žapuže 33 /v Žapužah/
+ Bernard Brecel, Lavričeva 49
++ starši Čuk in + Rudolf, Slomškova 17
V zahvalo Materi Božji, V. Pilona 10
+ Marija Kete, Grivče 8/A
Za žive in rajne župljane
Šmarnice, litanije, blagoslov
+ Kazimir Fabčič, Grivška pot 32

Napovedujemo poletne programe za otroke in mlade:
Oratorij v Šturjah od ponedeljka, 26.6. do petka, 30.6.2017. Povabljeni
otroci, ki bodo v veroučnem letu 2017/18 obiskovali verouk, vključno s
predšolskimi otroki. Prav tako vabimo medse tudi še nove animatorje.
Prijavnice bodo otroci dobili pri verouku ali tudi na spletni strani župnije
Šturje, sprejemamo pa jih do 28. maja oziroma do zasedbe mest.
Sprejmemo do 100 otrok.
Festival mladih v Medjugorju: Festival je vsako leto od 1. – 6. avgusta.
Vabim mlade, da se prijavijo meni osebno. V kolikor bo dovolj
zanimanja, bomo organizirali prevoz, vračali pa se bomo 5. avgusta.
Prijave sprejemam do konca meseca maja.
Počitnice za strežnike in otroški pevski zbor skupaj z mladimi:
Rezerviral sem počitniške prostore v župniji Ankaran od 13. 8. popoldne
do 16.8. popoldne. Prijave do konca maja. Prijavnice bodo dobili strežniki v zakristiji,
pevci na pevski vaji ali pa na internetni strani župnije Šturje.
Tedni duhovnosti v Stržišču: V poletnih mesecih vabljeni na tedne duhovnosti v
Stržišče pod Črno prstjo, kjer bodo tudi letos potekali programi za dijake, študente,
pare v spoznavanju in družine. Informacije in prijave na: http://pot.rkc.si"

5. velik. ned.
14. 05. 2017 – 21. 05. 2017; št. 18/17
14. maj: 5. velikonočna

Evangelij: Jn 14, 1 - 12
JAZ IN OČE
Star pregovor pravi, da jabolko ne pade daleč od drevesa, kar verjetno pomeni, da otroci prevzemajo poteze, nazore in vzorce obnašanja od svojih staršev. Včasih je podobnost precej osupljiva, včasih pa se zdi, da je jabolko zakotalilo kar daleč od drevesa…
Kakorkoli že, nič se ne more primerjati z odnosom »kakršen oče takšen
sin«, kot ga vidimo v današnjem evangeliju. Jezus pravi, da je videti njega
isto kot videti Očeta, Boga.
O tem, kakšen je Oče, marsikaj izvemo iz stare zaveze. Je Stvarnik, je vsemogočni, je nedostopni, kakor se je razodel Mojzesu. Hkrati pa je pol očetovske miline in materinske nežnosti…
Vse to je tudi Sin. Videti enega
pomeni videti drugega, saj »sem jaz v
Očetu in Oče v meni«. Ko je neki
učenjak pisal o tem Jezusovem izreku,
je dejal, da je to »najvišji vrh v gorovju
razodetja«. Bog vesoljstva se je povsem
razodel v človeški podobi. Če želimo
vedeti, kakšen je Bog in kako priti do
njega, se ozrimo na Jezusa. Na voljo
nam je dal vse milosti in darove, da ga
moremo spoznati in predvsem, da ga
moremo ljubiti.

Kristus je pot, resnica in življenje
Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 14,1-12)
1
Vaše srce naj se ne vznemirja. V
Boga verujete, tudi vame vérujte. 2 V
hiši mojega Očeta je mnogo bivališč.
Če bi ne bilo tako, bi vam bil povedal,
ker odhajam, da vam pripravim prostor.
3
In če odidem in vam pripravim
prostor, bom zopet prišel in vas vzel k
sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
4
In kam grem, veste in za pot veste.«
5
Tomaž mu reče: »Gospod, ne vemo,
kam greš; in kako bi mogli vedeti za
pot?« 6 Jezus mu reče: »Jaz sem pot in
resnica in življenje. Nihče ne pride k
Očetu drugače kot po meni. 7 Če ste
spoznali mene, boste poznali tudi
mojega Očeta. Zdaj ga poznate in
videli ste ga.« 8 Filip mu reče:
»Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti
nam bo.« 9 Jezus mu odgovori: »Toliko
časa sem med vami, Filip, in me nisi
spoznal? Kdor vidi mene, vidi Očeta.
Kako moreš govoriti: ‚Pokaži nam
Očeta‘? 10 Ne veruješ, da sem jaz v
Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih
govorim jaz, ne govorim sam od sebe.
Oče, ki prebiva v meni, on izvršuje
dela. 11 Verujte mi, da sem jaz v Očetu
in da je Oče v meni. Če pa ne, verujte
zaradi del samih. 12 Resnično, resnično,
povem vam: Kdor veruje vame, bo
dela, ki jih izvršujem jaz, tudi sam
izvrševal; in še večja ko ta bo izvrševal,
ker grem k Očetu.

OZNANILA ŠTURJE 07. 05. – 14. 05. 2017
Uradne ure: V četrtek 09.00 – 11.00 in 17.00 – 18.00.
Darovi zadnjih dveh tednov: Za cerkev: 260 EUR, 4 darovalci; Bog povrni!
Sad postne odpovedi: 100 EUR za revnejše.
Verouk: Reden za vse skupine.
Birmanci se udeležite v petek večerne maše, po maši boste
dobili spričevala.
Čiščenje in krašenje cerkve: Lavričeva cesta 1-30, sledijo
starši prvoobhajancev.
Mesec maj – šmarnice: Vabim k zvestobi pri šmarnični pobožnosti,
tako otroci kot odrasli.

Oddane maše: ++ Blažko, Žapuže 12.
Liturgični bralci: Srečanje v ponedeljek po maši (19.45) v župnišču.
Svetopisemska skupina: srečanje v sredo po večerni maši, beremo Izaija.
Prvoobhajanci: Družine iz 3. razreda vabim k devetdnevnici pred prvim svetim
obhajilom. Začnemo v petek, 19. 5. ob 19h. Po maši bo kakšen dan še kratka
(pevska) vaja.

Pomladni festival petja, danes, nedelja 14. maj 2017, ob 18.00
ROMARSKA CERKEV MARIJE TOLAŽNICE ŽALOSTNIH
V LOGU PRI VIPAVI, KONCERT SAKRALNE GLASBE
• Moški pevski zbor SREČKO KOSOVEL, zborovodja: Matjaž Šček
• Vokalna skupina BELE TINKE, Beltinci (Slovenija), zborovodja: Tjaša Šimonka
• Vokalna skupina ŠUMLJAK, Budanje (Slo), zborovodja: Katarina Kodele Zadnikar
• Komorni zbor RUBINO, Rovinj (Hrvaška), zborovodja: Tatjana Merkl
• Ženski pevski zbor MULTIFARIAM, Ruda (Videm- Italija), zborovodja: Marta Furlan
Spoštovani starejši, invalidi in bolni!
Vljudno vas vabimo k sveti maši in na skupno druženje, ki bo v nedeljo, 21. maja
2017 v Šturjah. Od 9. ure dalje se bomo zbirali v cerkvi sv. Jurija, kjer bomo imeli do
maše tudi priložnost za sveto spoved. Sveta maša, ki jo bo daroval naš župnik
gospod Zoran Zornik, bo še posebej slovesna, saj bo z lepim petjem sodeloval tudi
naš pevski zbor. Starejši in bolni boste imeli priložnost za prejem zakramenta
svetega maziljenja.
Po maši ste vsi vabljeni na druženje v Marijin dom. Zelo se veselimo srečanja z
vami. Prisrčno vabljeni tudi vaši domači, prijatelji, skrbniki, ...
/Sodelavci Župnijske Karitas /

Brezglutenske hostije: Ker nekateri ne smete uživati običajnih hostij, imamo v
tabernaklju posvečene brezglutenske hostije, da bi lahko prejeli sveto obhajilo tudi
tisti, ki imate temu primerne zdravstvene omejitve. Vsaj prvič se pridite predstavit v
zakristijo, da se spoznamo. Hvala, ker ste spomnili na to.
Nova vrata v zvonik in okence nad vrati smo montirali že pred veliko nočjo, pa
sem vedno pozabil oznaniti. Cena te investicije je znašala 1.339,56 EUR.

Birma 2017: Danes 48 naših mladih prejema zakrament svete
birme. Vsem iskreno čestitam. Naj vam bo, dragi mladi, ta sveti
zakrament v pomoč pri vašem mladostnem iskanju in pomoč
pri življenjskih vprašanjih.
Zahvaljujem se animatorjem s. Emi, Marku in Mateju. Z velikim
entuziazmom smo presedeli veliko večerov, načrtovali,
pripravljali, molili, tudi tarnali… Hvala za tako lepo sodelovanje,
bilo mi je v veliko veselje.
Hvala vsem, ki ste sodelovali na duhovnih vikendih z našimi birmanci. To so bili zelo
pomembni trenutki, ki smo jih skupaj preživeli v Otaležu jeseni 2016.
Hvala vam, dragi starši. Vaše sodelovanje je bilo za zgled! Res sem bil vsak petek
vesel vaše udeležbe, sodelovanja, pogovora. Trenutki z vami so mi bili nadvse
dragoceni in upam, da ste kaj lepega iz tega potegnili. In za vaše sodelovanje pri
birmanskih skupinah – Bog vam povrni. Predlagam, da nadaljujemo naša srečanja,
enkrat mesečno, jeseni. Bil sem vas zares vesel.
Verjamem, da se straši v tem letu niste trudili le zato, da pripeljemo do birme, ampak
nam je vsem bil cilj, da peljemo mlade preko birme, v življenje po veri v Jezusa. Zato
vam polagam na srce, da ne odnehate. Vi ste starši! S svojim zgledom in spodbudo
zdaj še bolj vztrajajte v veri, da bodo ti mladi, za katere smo se z ljubeznijo trudili,
preko let odraščanja zoreli ob svetlih zgledih in besedah spodbude. Presekajmo
tradicijo in enkrat za zmeraj recimo: birma je pot k odrasli veri, ne k odpadu od vere.
Vse stavim na vas, dragi starši, in vas v molitvi spremljam in podpiram. Če kdaj,
potem bodo zdaj vaši mladostniki potrebovali starše, v polnem pomenu besede.
Hvala vsem župljanom, ki ste za naše birmance molili. Podvojite molitev zanje zdaj,
da bodo obrodili sadove Duha.
Birma je postaja, ne cilj. Zato bomo s srečanji nadaljevali jeseni. Sedanji 8. razred se
bo vključil v reden verouk 9. razreda, za sedanji 9. razred pa bomo imeli redna
mladinska srečanja. Zelo se veselim.
IZ SKUPNIH OZNANIL AJDOVŠČINA IN ŠTURJE
Mavrično romanje na Sveto Goro. Letos je to v znamenju 300. letnice kronanja milostne
podobe svetogorske Kraljice. Veroučenci, starši, katehisti in katehistinje lepo vabljeni na
mavrični romarski shod na Sveto Goro, ki bo v soboto, 3. junija 2017. Sveta maša bo ob 11.
uri, prej v cerkvi romarski program, po maši pa nadaljevanje na ploščadi pred cerkvijo.
Zaključek ob 13. 15.
V naši dekaniji organiziramo skupno romanje za veroučence z avtobusom. Ob povratku bi, v
spremstvu nekaj odraslih, šli skozi podzemne rove – z vrha do 10. postaje križevega pota.
Prijavite se župniku do 28. maja.
NAPOVEDNIK

~Naslednja krstna nedelja bo 11. 6. in 2. 7. 2017 ob 10h. Otroke čim prej prijavite
za krst. Po teh datumih bodo krsti šele jeseni.
~Animatorji za oratorij: Skupaj bomo v pripravah preživeli petek, 26. 5. zvečer, in
soboto, 27. 5., rezervirajte si čas. Prespimo v župnišču, spalna vreča, armafleks.
~Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 28. 5. ob 10h.
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

