RAZPORED SVETIH MAŠ 16. 09. 2018 – 23. 09. 2018
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Poned., 17. 9.
Robert Belarmin

Torek, 18. 9.
Jožef kupertin.
Sreda, 19. 9.
Četrtek, 20. 9.
Andrej kim
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Matej, ap
Sobota, 22. 9.
Mavricij
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V čast SD
Za žive in rajne župljane
+ Anton, Žapuže
++ Bratina, Kidričeva 7
DSO: + Izolda, dar stanovalci
++ Kovač, Polževa 13/C
+ Anton , Polževa
++ Krašna in Čermelj, Vipavska
8. dan + Marija , Pot v Žapuže
8. dan + Jože , I. Kosovela
+ Miroslav , Polževa
+ Jože in Fani, Žapuže
++ Pregelj, Polževa
Živi in pokojni Božič, Grivče
V zahvalo za skupna leta
Ivan in Danica
+ Erika Krapež, dar otroci
+ Veno , Žapuže
SVETA GORA: Za žive in rajne župljane
+ Lojze, Grivška pot

NAPOVEDNIK
Krstna nedelja bo v nedeljo, 30. 9. ob 10h. Otroke čim prej prijavite.
Molitveno romanje v Medjugorje z duhovno obnovo na poti bo od 4.
– 6. oktobra. Cena pri polnem avtobusu znaša 110 EUR (dve nočitvi,
večerja, zajtrk, kosilo, večerja, zajtrk). Vpisujemo v župnišču.
Liturgični bralci: Prvo srečanje bo v ponedeljek, 24. 9. ob 19.30.
Svetopisemske urice za najmlajše: Starši, ki bi želeli, da se otroci
udeležujejo svetopisemskih uric za predšolske otroke, povabljeni na
pogovor v ponedeljek, 24. 9. ob 18h v župnišče. Zaradi birmanskega
leta in zasedenosti katehetov, bomo urice morda oblikovali skupaj z
vami.
Večerna zarja: Prvo srečanje bo v sredo, 26. 9., po večerni maši.
Svetopisemska skupina bo začela prvi ponedeljek v oktobru,
Skupina ob katekizmu pa drugi ponedeljek v oktobru.

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnija Šturje, Levstikova 1, 5270 Ajdovščina: 05 368 90 26;
odgovarja Zoran Zornik, župnik : 041 673 292, e-pošta: zoran.zornik@rkc.si;
Duhovni pomočnik g. Ivan Albreht: 041 885 796
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V nedeljo, 23. septembra imamo tradicionalno romanje na Sveto goro.
Avtobus smo odpovedali, ker je samo nekaj prijavljenih za prevoz.
Maša na Sveti gori bo ob 10h. Maša v Šturjah ob 10h odpade.
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in 17.30 – 18.30.
Verouk je reden za vse skupine.
V petek bo pri birmanskem verouku sodelovala prva skupina staršev.
Mladinska skupina: Prvo srečanje bo v
petek v Marijinem domu. Mladinsko
skupino bo, kot do zdaj, spremljal Matej.
Lepo povabljeni srednješolci in študentje.
Kolikor bo mogoče, bom sodeloval tudi
jaz. Občasno pa bodo ob petkih srečanja
za animatorje, ki jih spremljam skupaj s.
Emo in Heleno.

Dragi mladi,
ne zadovoljimo se s
povprečnim življenjem.
Naj vas prevzame tisto,
kar je resnično in lepo,
kar je od Boga!
Tvit papeža Frančiška

Molitev pred Najsvetejšim: četrtek po maši.
V petek bo veroučno mašo oblikoval 6. razred.
Skrb za cerkev: Lavričeva 31 do konca, sledi Na brajdi.
Darovi za obnovo prezbiterija: 2.010,00 EUR, 15 darovalcev.
Namesto cvetja pokojnemu Jožetu: 400 EUR za cerkev.
Sodelavci Župnijske Karitas: Srečanje bo v sredo po maši (ob 19.30).
Zakonska skupina ima srečanje v petek ob 20h v župnišču. Na
začetku delavnega leta tudi priložnost, da se priključi kakšen nov par.
Strežniki: Na seznamu je okrog 30 strežnikov. Žal pa smo med tednom
pogosto brez njihovega sodelovanja. Zato se moramo kaj pogovoriti in
tudi doreči sodelovanje v prenovljenem prezbiteriju. Zato vse strežnike
lepo vabim na srečanje, ki bo v soboto ob 9h v cerkvi. Povabljeni tudi
novi strežniki in strežnice od 2. razreda naprej.
Sestra Ema se zahvaljuje za darove, zbrane v župniji ob njenih večnih
zaobljubah. S skupnimi darovi smo ji kupili računalnik in telefon.

