Šturje: maše od 16. 10. do 23. 10. 2016
NEDELJA
16. oktober

08.00
10.00
27. nav. ned. –
rožnovenska 19.00

Pon. 17. 10.
Ignacij Antiohijski

Torek, 18. 10.
Luka, evangelist

Sreda, 19. 10.
Pavel od Križa

Četrtek, 20. 10.
Petek, 21.10.
Uršula

Sobota, 22. 10.
Janez Pavel II., pp

NEDELJA
23. oktober

07.00
10.00
19.00
07.00
19.00

++ Colja, Grivče 13
Za žive in rajne župljane
+ Angel Kavčič, Polževa 8

07.00
19.00
07.00
19.00

Za žive in ++ Furlan, Cebejeva 45
Maša v domu starejših
+ Miroslav Stopar, Lavričeva 21, dar prijatelji
Obl. + Gabrijela Križ, Štrancarjeva 6
+ Jože in Bojan Hočevar, Goriška 13
++ starši Krapež, Bevkova 1
30. dan + Dušan Čermelj, Vipavska 8
+ Franc Praček, Cebejeva 10
V zahvalo, Cesta IX. korpusa 3
Za žive in ++ Kranjc in Leskovar, Štranc. 9
Vsi pokojni, Cebejeva 34

19.00

V zahvalo in priprošnjo, Idrijska 19

19.00

08.00
28. nav. ned. – 10.00
misijonska ned. 19.00

++ starši Božič, Lavričeva 8
Za žive in rajne župljane /sv. krst/
+ Boris Kavčič, Polževa 8

MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED VEČERNO MAŠO: OB 18.30
17. 10. 16
18. 10. 16
19. 10. 16
20. 10. 16
21. 10. 16
22. 10. 16
24. 10. 16
25. 10. 16
26. 10. 16
27. 10. 16
28. 10. 16
29. 10. 16
31. 10. 16

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
PONEDELJEK

ZAKONSKE SKUPINE
KATEHISTI-NJE
BIBLIČNA SKUPINA
ŽPS
BIRMANCI – 9. razred
STARŠI VEROUČENCEV - 6. do 9.r.
MPS VEČERNA ZARJA
ŽUPNIJSKA KARITAS
BRALCI
MEŠANI PEVSKI ZBOR
MLADINCI
MARIJIN ZBOR
MPS VEČERNA ZARJA

OZNANILA
ŽUPNIJA ŠTURJE
29. NAVADNA NEDELJA
16.10.2016 – 23.10.2016; št. 5-16/17
16. oktober: 29. med letom

Evangelij: Lk 18, 1-8
MOLITI IN SE NE NAVELIČATI
Prilika o nepravičnem sodniku, ki je
pomagal vdovi, ker ga je nadlegovala,
nas spodbuja, naj v molitvi ne obupamo
in ne odnehamo. Bog se nikoli ne
naveliča naših prošenj, ampak nas vabi,
naj pridemo predenj kakor njegovi
ljubljeni otroci in mu brez strahu
povemo, kaj želimo.
Včasih se nam zdi, da so naše
molitve zgolj jecljanje in imajo malo
možnosti, da bi bile uslišane. A to ne
drži. Ko svojo molitev združimo z
Jezusovo, dobijo tako silno moč, da bi
lahko z njo prestavljali gore! Bog nas
zagotovo sliši in nam bo odgovoril, mi pa
bomo zagotovo deležni moči, ki jo
potrebujemo in zanjo prosimo.
Ne pozabimo, da kadar smo pred
Bogom, nismo pred krivičnim sodnikom,
ki se ne meni za ljudi in mu gre na živce
nadlegovanje njegovih strank! Smo pred
ljubečim Očetom, čigar usmiljenje in
ljubezen sta neskončna. Vzemimo si k
srcu lepo spodbudo apostola Pavla iz
pisma Hebrejcem: »Bližajmo se torej z
zaupanjem prestolu milosti, da bomo
dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam
bo v pravem trenutku pomagala«
(Heb 4,16)

Iz svetega evangelija po Luku
(Lk 18,1-8)
1

Povedal jim je
tudi priliko, da
jim je treba
vedno moliti in
se ne naveličati.
2
Govoril je: »Bil
je v nekem
mestu sodnik, ki
se ni bal Boga in se ni menil za ljudi.
3
In bila je v tistem mestu vdova, ki je
hodila k njemu, govoreč: ‚Pomagaj
mi do pravice zoper mojega
nasprotnika.‘ 4 Nekaj časa ni hotel;
potem pa je sam pri sebi rekel:
‚Čeprav se ne bojim Boga in se ne
menim za ljudi, 5 bom vendar tej
vdovi, ker mi ne da miru, pomagal
do pravice, da me ne bo nenehoma
hodila nadlegovat.‘« 6 In Gospod je
rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični
sodnik! 7 Pa Bog ne bo pomagal do
pravice svojim izvoljenim, ki vpijejo k
njemu noč in dan, in bo pri njih
odlašal? 8 Povem vam, da jim bo
hitro pomagal do pravice. Vendar, ali
bo Sin človekov, kadar pride, našel
vero na zemlji?«

Oznanila župnije Šturje
Uradne ure: četrtek od 09h do 11h in od 17h do 18h.
Češčenje Najsvetejšega: četrtek po maši, počastimo Jezusa!
Mladinska in veroučna sveta maša bo v petek. Sodelovanje pripravi 9. razred.
Srednješolci: mladinsko srečanje odpade, sodelujemo na duhovni obnovi za
birmance.
Birmanci 8. razreda in tisti, ki niste še bili, gremo na duhovno obnovo v Otalež.
Odhod izpred župnišča v petek ob 16.15. Kdor gre posebej, naj bo v Otaležu ob
17.30. Zaključimo v nedeljo, z mašo ob 10h, kamor so povabljeni tudi starši.
Čiščenje in krašenje cerkve: Pot v Žapuže.
MLADI: MOLITVENO BDENJE OB SVETIH
VRATIH ZA MLADE bo v Logu, v ponedeljek, 17.
oktobra 2016. Dobimo se ob 18h na Šturskem placu
in gremo na peš romanje v Log k svetim vratom.
Program:
 Romanje iz Šturskega placa ob 18.00
 Vstop skozi sveta vrata usmiljenja ob 19.00
 Zakrament usmiljenja
 Slavilni koncert
 Pecivo in čaj.
Lepo vabljen (-a)! Dogodek pripravljajo mladi iz vipavske dekanije.
Karitas: Srečanje bo v torek po večerni maši v župnišču.
Svetopisemska skupina: Srečanje bo v sredo po večerni maši v župnišču.
Krstna nedelja: Vsi, ki boste v nedeljo krstili svoje otroke, vabljeni na kratko
pripravo, ki bo v četrtek ob 18h v cerkvi.
Župnijski gospodarski svet bo v četrtek ob 20h v župnišču.
7. Terčeljev shod v Logu bo danes, 16. 10. 2016. Ob 15h bo molitvena ura z
naslovom "Kot morje je čas"; ob 16. uri sv. mašo pripravlja župnija Vrhpolje, po
maši pa sledi kratko predavanje Marije Gasser, Terčeljeve raziskovalke iz
Železnikov.
Mladinski zbor vabi nove vesele pevke.
Pojemo ob nedeljah ob 8h pri maši,
vaje pa imamo takoj po maši. Barbara 051 603 924.
Piškotki za misijone: V nedeljo, 9. oktobra, smo po mašah ob 8h in 10h ponudili
piškotke, ki so jih napekli otroci, mladi in pridne gospodinje. Z vašimi darovi smo
zbrali skupaj 830 €. 500 € smo osebno izročili misijonarju Danilu Lisjaku, ki je
ravno doma, deluje pa v revni Ruandi, ostalo pa smo izročili družini v stiski iz
naše župnije. Bog povrni vsem, ki ste sodelovali pri peki piškotkov, kakor tudi
vsem prostovoljnim darovalcem.

Blagoslov domov in srečanje z družinami, gospodinjstvi v
naši župniji bom začel v sredini novembra. To bo priložnost,
da se bolje spoznamo, si izmenjamo kakšno besedo,
zmolimo za blagoslov doma in družine. Prijavnice vzamete
zadaj v cerkvi, vrnete jih v nabiralnik v cerkvi, v župnišču, ali
pa pošljete po elektronski pošti. V oznanilih bo zapisano,
kateri dan bom obiskoval katero ulico. Prosim pa, da na
prijavnici zabeležite, kdaj vam obisk bolj ustreza. Zlasti
upokojence prosim, da izberejo dopoldanski čas, da bom v popoldanskem času
lahko obiskoval družine in zaposlene.
Mašni nameni: Hvaležen sem, da naročate veliko svetih maš. S tem se kaže
vera v Jezusa, ki je Gospod živih in mrtvih. Sporočam pa, da imam do novega
leta zasedene vse dni za večerne maše, kakšen prost termin se dobi za jutranje.
Zato zelo priporočam, da ob naročanju svetih maš dovolite, da kakšno oddam tudi
drugim duhovnikom, ki so brez mašnih namenov. Oddane maše bodo oznanjene
v oznanilih.
Nameni molitve v tem tednu:
Ponedeljek: (ki je za nas krvavi pot potil):
za vse, ki so se znašli pred težkimi odločitvami.
Torek:
(ki je za nas bičan bil):
za mir na svetu.
Sreda:
(ki je za nas krvavi pot potil):
za misijonarje.
Četrtek:
(ki je za nas težki križ nesel):
za očete, matere in otroke, ki trpijo zaradi ločitve.
Petek:
(ki je za nas križan bil):
za vse, ki Jezusa še ne priznajo za našega odrešenika.
Sobota:
(ki naj se usmili duš v vicah):
za vse pokojne sorodnike.
Nedelja:
(ki je od mrtvih vstal):
da bi se z Božjo pomočjo dvigali iz svojih grehov, stisk, preizkušenj
N A P O V E D N I K:
+ Zakonski jubilanti: Zakonske jubilante, ki letos obhajate 60, 50, 40, 30, 25, 20, 10 let od
sklenitve cerkvene poroke vabimo na zahvalno mašo, ki bo na zahvalno nedeljo, 6. nov.
2016 ob 10h. Povabljeni vsi, ki ste se poročili tako v Šturjah, kakor tudi drugje, pa živite v
naši župniji. Povabljeni tudi tisti, ki ste sveti zakon sklenili v lanskem letu.
+ Bralci Božje besede: srečanje bo v ponedeljek, 24. okt. po maši.
+ Večerna zarja: srečanje bo v torek, 25. okt. po maši. Povabljeni tudi novi člani, tako
gospe kot gospodje.
+ ŽPS: seja bo v sredo, 26. okt. po maši.
+ Skupina Srce ob srcu, namenjena vsem, ki jih je prizadela ločitev, prvo srečanje bo v
župnišču v soboto, 29. okt. ob 20h. Na prvem srečanju bosta sodelovala p. Tomaž Mikuš
in gospa Karmen Kristan. Prijave do 22. okt. sprejemam na e-pošto: zoran.zornik@rkc.si
ali osebno.
_______________________ ___________________________________________________________________________________________
_

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

