Maše v tednu od 15. 01. – 22. 01. 2017
Nedelja,
15. JAN. 17
2. ned. med letom

Pon., 16. 01.
Torek, 17.01
Anton, pušč.

Sreda, 18. 01.

08.00
10.00
18.00
07.00
10.00
18.30
07.00
18.30
18.30

Marjeta Ogrska

Četrtek, 19.01
Petek, 20. 01.
Fabijan, pp
Sobota, 21.01.
Neža, muč., dev.

Nedelja,
22. JAN. 17
3. ned. med letom

07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

+ Boris Jejčič, Lavričeva 17
Za žive in rajne župljane /sveti krst/
+ duh. Anton Štrancar, Bevkova 2
++ starši Skomina, Žapuže 111
+ duh. Anton Štrancar (95 let od roj.) Dom
+ Grozdana in Emil Gostišar, IV. Preko. 6
V zahvalo, Grivška pot 24
+ Marinka Božič, Grivče 10
+ Boris Pregelj, Kidričeva 528. dan
+ Vanda Černigoj, Cankarjev trg 8
++ starši Čuk in Rudolf, Slomškova 17
++ bratje Bratina, Kožmani 1
++ sestre in brat, Vojkova 5
+ Frančiška Šircelj, M. Klemenčiča 6
++ Petrovčič, Cebejeva 5
Za zdravje, srečen porod in rojstvo
+ Ivana Makovec, Lavričeva 26
Za žive in rajne župljane
+ Jože Hudej, Bevkova 20

Oddane maše: V zahvalo in priprošnjo MB, Grivče 8; + Vanda Černigoj, dar
sosedje (3x).
STATISTIKI 2016 NA ROB
Poroke 2016: V župniji je bilo v preteklem letu 8 cerkvenih porok. Vsem, ki so sklenili sveti zakon,
iskreno čestitamo.
Gospod je zvezo med moškim in žensko povzdignil v zakrament. S tem je njuno skupno življenje posvetil,
ga je naredil za sveto poslanstvo. Zato se kristjani ne prilagajamo temu svetu in ne živimo kakor bi ne bili
krščeni.
Poslanstvo zakoncev je skupna sreča, rojstvo in vzgoja otrok po Jezusovem nauku. Zato naj zakonca
živita svoje poslanstvo s sklenitvijo svetega zakramenta. Skupno življenje kristjani začnemo s sveto
zvezo, ki daje zakoncema gotovost in Božji blagoslov. Ne gre le za sklenitev cerkvenega zakona, ampak
tudi za krščansko življenje v zakonu. Marsikateri cerkveni zakon je že razpadel, nikoli pa ni razpadel
krščanski zakon, ker se kristjani v stiskah obračamo na Gospoda, ki je bil preizkušen s križem.
Prosim, da tisti, ki še niste uspeli skleniti cerkvenega zakona, pa živite v partnerstvu, ne pristopate k
svetemu obhajilu,. Evangeliju in cerkvenemu nauku je namreč skupno življenje brez svetega zakona tuje
in je greh zoper 6. Božjo zapoved.
Nikogar ne obsojamo, le spodbujamo. Kristjan naj živi svojemu stanu primerno. Če živi v partnerstvu, naj
bo sklenjeno s svetim zakonom.
Z velikim čutenjem Cerkev spremlja tudi tiste, ki se jim je zakon podrl in so morda dobili srečo v novi zvezi
in ustanovili novo družino. Tudi tem zakoncem in družinam Cerkev stoji ob strani kot Mati in jih želi
spremljati pri njihovem poslanstvu. Čeprav ne morejo prejemati svetega obhajila, naj na različne druge
načine uresničujejo svoje poslanstvo in živijo v edinosti s Cerkvijo in Kristusom.
Vsem, ki imate pogoje, da sklenete sveti zakon, iskreno voščim, da se čim prej odločite za datum in tako
zaživite svoje življenje po Božji volji.

2. nav. ned.
15. 01. 2017 – 22. 01. 2017; št. 3/17
15. januar: 2. nedelja med letom

Evangelij: Jn 1, 29 – 34
POZNATI GOSPODA
Ko je Janez Krstnik videl Jezusa prihajati
k njemu, je dejal: »Glejte, Božje jagnje,
ki odvzema greh sveta.« Kako ga je
Janez prepoznal? Navsezadnje je sam
priznal, da ga dotlej ni poznal, oziroma
ni vedel, da je izvoljeni Mesija. Kaj se je
zgodilo?
Janez je videl Jezusa z očmi srca. Videl
je, kdo je v resnici, ker mu je to razodel
Sveti Duh. Lahko bi rekli, da ga je
povabil, naj sprevidi, Janez pa je
njegovo vabilo sprejel.
Sveti Duh nas dan za dnem vabi, naj
tudi mi prepoznamo Jezusa. Ko v molitvi
sprejmemo njegovo povabilo, pustimo
Svetemu Duhu, da nam odpre oči in
srce. Naš »da« mu pove: »Prosim,
jasneje mi pokaži Jezusa, saj bi ga rad
bolje spoznal. Želim si njegove bližine,
moči in usmiljenja«.
Bodimo pozorni na Božje delovanje
skozi vse trenutke našega vsakdana.
Janez je prepoznal Jezusa večinoma
zato, ker je bil pozoren na Božjo voljo in
jo je zvesto izpolnjeval.
»Gospod, odpri mi oči, da te bom
videl!«

Jagnje Božje odjemlje
greh sveta
Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 1,29-34)
29

Drugega dne je videl Jezusa, ko je
prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte,
Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta.
30
Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za
menoj pride mož, ki je pred menoj;
zakaj bil je prej ko jaz. 31 In jaz ga
nisem poznal; toda da se Izraelu
razodene, zato sem jaz prišel in z
vodo krščujem.« 32 In Janez je
pričeval: »Videl sem Duha, ki je
prihajal kakor golob z neba in ostal
na njem. 33 In jaz ga nisem poznal;
toda ta, ki me je poslal z vodo
krščevat, mi je rekel: ‚Na kogar boš
videl Duha prihajati in ostati na njem,
ta je, kateri krščuje s Svetim
Duhom.‘ 34 In jaz sem videl in sem
priča, da je ta božji Sin.«

N A P O V E D N I K:

Oznanila Šturje
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17. 00 – 18.00
Verouk v tem tednu reden za vse skupine. Pri birmanskih skupinah sodelujejo starši
1. skupine: Brecelj, Čermelj, Gorup, Gregorič, Koren, Lemut, Pelicon, Štrancar,
Tomsič.
Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v
četrtek po maši. Hvala mladim, ki so pripravljeni s
pesmijo slaviti Gospoda. Srednješolce in otroke iz
višjih razredov OŠ vabimo, da s petjem podprejo
četrtkovo češčenje. Pevska vaja je ob četrtkih po
češčenju.
Vabilo: Vabimo nove kandidate za branje Božje
besede pri mašah. Pomislimo, kako veliko dejanje, da
Gospodu posodim svoj glas, da je lahko njegova
beseda oznanjena ljudem. Bralci se srečujemo enkrat
mesečno, da se pripravimo na svoje lepo poslanstvo.
Novi kandidati naj se prijavijo župniku ali gospe Ani
Čibej, ki dela razpored za bralce.
Čiščenje in krašenje cerkve: od 21.1 – 03.02.: Zgornje in Spodnje nove Žapuže,
sledijo Kožmani.
Svetopisemska skupina ima srečanje v ponedeljek, 16. januarja. Poglobili bomo
Mojzesovo zgodbo iz druge Mojzesove knjige. Preberemo v drugi Mojzesovi knjigi
prvih 15 poglavij. Dobrodošli tudi novi člani svetopisemske skupine.
Blagoslov družin in posameznikov: V tem tednu bom obiskal
domove:
Ponedeljek: Goriška cesta
Sreda: Lavričeva ulica
Četrtek: Na Brajdi
Petek: Cebejeva ulica
Župnijski gospodarski svet: Povabljeni na sejo v sredo, 18.
januarja ob 19h, v župnišču.
Veroučna in mladinska maša bo v petek ob 18.30. Mašo oblikuje 7. razred.
Tečaj za sveti zakon se začne danes, 15. januarja ob 16.00 v prostorih Škofijske
gimnazije v Vipavi. Tečaj traja šest zaporednih nedelj po 90 minut. Naslednji tečaj bo
šele 10. septembra. Ne čakajte na zadnji trenutek.
Darovi v zadnjem tednu: Namesto cvetja + Branku dar za župnijo: 100 EUR, Bog povrni.

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

+ Pripravljamo romanje skupaj z župnijo Ajdovščina in Aritoursom: ROMUNIJA
CENA: 439 EUR (45 oseb). Romanje bo od 27. 4. do 2. 5. 2017. Prijavljenih je 24
župljanov. Lahko povabite tudi svoje prijatelje izven naše župnije. Prijave bomo
sprejemali do sredine februarja. Če ne bo dovolj prijavljenih, bomo odpovedali.
+ Župnijska Karitas: srečanje bo v ponedeljek, 23. 01. po maši ob 19h v župnišču.
+ Večerna zarja: srečanje bo v sredo, 25. 01. po maši ob 19h v župnišču.
+ Svetopisemski maraton: Ob nedelji Svetega pisma
pripravljamo v župniji Šturje Svetopisemski maraton.
Dogodki se bodo zvrstili predvidoma takole (več v naslednjih
oznanilih):
- kdaj: 27.1. - 29.1. 2017 - čas branja: sobota 19.00 do
nedelja 7.00
- kje: v Šturjah, - večina dogajanja v cerkvi, spremljevalni
dogodki v Marijinem domu
- prijave za branje zbira Karlo Troha - mobi: 031 600 780
- e-pošta: karlo.troha@gmail.com
PETEK 27.1.
17.15 - 18.30: srečanje s šturskimi birmanci
19.30 - 22.00: filmski večer za mlade
SOBOTA 28.1.
10.00 - 11.00: Svetopisemske urice za otroke od 3. – 6. let starosti v Marijinem
domu, starši so lahko prisotni pri srečanju.
16.45: uvodno petje v mašo
17.00: maša (se spremeni urnik iz redne 18.30!)
17.45: okrogla miza / pričevanja posameznikov
19.00 - začetek branja božje besede
- odprti ogenj na dvorišču cerkve za pogovor z mimoidočimi
NEDELJA 29.1.
07.00 - zaključek branja božje besede (skupaj torej 12 ur!)
08.00 - sklepni del z mašo
agape po maši v Marijinem domu
+ Srečanje članov Svetopisemskih skupin in vseh ljubiteljev Svetega pisma bo
v nedeljo, 29. januarja ob 15.00, v Škofijski gimnaziji v Vipavi, vodi škof Jurij Bizjak.
Lepo povabljeni, da se vseh teh dogodkov udeležimo po svojih zmožnostih. Vabim
skupine, da se prijavijo za branje Svetega pisma: Svetopisemska skupina, Liturgični
bralci, Zakonske skupine, Karitas, Mladinci.

IZ SKUPNIH OZNANIL
Molitvena osmina za edinost kristjanov: Letošnja molitvena osmina za edinost
kristjanov (od 18. do 25. januarja) ima poseben značaj, saj mineva petsto let od
začetka reformacije v Nemčiji (1517). Ta dogodek je močno zaznamoval vso
evropsko, svetovno in tudi slovensko zgodovino in kulturo.
POD ČRTO: Ne sekiraj se, če imaš slab dan, smreke so še na slabšem –

one imajo smolo celo življenje.

