Maše v tednu od 19. 03. – 26. 03. 2017
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++ Srebot, Slejkoti 9
Za žive in rajne župljane
Križev pot v cerkvi /moški/
++ starši, Idrijska 34
Za žive in ++, Kožmani 12
+ Hilda Stopar
Obl. + Tomaž Štrancar, I. Kosovela 23
++ Krapež in Govšca, Cebejeva 46
V čast MB za zdravje, Grivška pot 2
++ Marušič in Ferletič, Cebejeva 7
V zahvalo Svetemu Duhu, Lavričeva 8
V zahvalo angelom varuhom, Žapuže 5
+ Jože Lemut in Marjan Remec,Kožmani 3
Na čast MB za zdravje, IX. korpus 29
Obl. + Slavka Vidmar, Polževa 4
++ Pregelj, Kidričeva 52
Za otroke in mladino ob zaključku oratorija
++ Stopar, IV. Prekomorske 55
Za zdravje, Kožmani 1/a
Za žive in rajne župljane
Križev pot iz Grivč na Fužine
++ Cencič, Bevkova 1

Oddane maše: obl. + Alojz Bizjak, Idrijska 23; Za srečno zadnjo uro, Kožmani
Darovi v preteklem tednu: 75 EUR, 1 darovalec, Bog povrni!
Starši birmancev: V zakristiji je razpored za srečanje birmanca in vsaj enega starša
z župnikom. Vpišite se pred ali po mašah. Srečanja bodo v naslednjem tednu. Na
srečanje birmanec/ka prinese birmansko mapo in liturgični zvezek.
Priložnost za pogovor ali spoved: četrtek od 16.00 – 17.00 ali po dogovoru.
Gospod Ivan spoveduje pri vsaki večerni maši, župnik bom na razpolago za sveto
spoved v spovednici v soboto eno uro pred mašo.
Teden družine, 19. – 25. 3. 2017: Pogumno srce.
Letos so v središče tedna družine postavljeni moški. Možje in očetje, letos ste
povabljeni, da prevzamete pobudo in v tem tednu vi poskrbite za večerno molitev v
družini in skupaj doma zmolite eno desetko ali običajno večerno molitev.
Dekanijski križev pot: Danes, 19. marca ob 14.30 bo na Gradišču pri Vipavi križev
pot, na katerega smo vabljeni kot dekanija.
Izpostavljeno Najsvetejše: V postnem času med tednom, kadar bo le mogoče, bo
pol ure pred mašo izpostavljeno Najsvetejše.

3. postna. ned.
19. 03. 2017 – 26. 03. 2017; št. 12/17
19. marec: 3. postna nedelja

Evangelij: Jn 4, 5-42

Izvir vode, ki teče v večno življenje

Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 4,5-42 ali 4,5-15.19-26.39-42)

ŽIVA VODA
Jezus je bil utrujen in žejen, ko se je
ustavil pri Jakobovem studencu sredi
judejske puščave. Z ničemer ni mogel
zajeti vode, zato je čakal, da bo kdo
prišel. Prva je prišla žena, katere bi se
vsak Jud izognil. Jezus pa tega ni storil,
ampak je naredil nekaj nepojmljivega:
ponudil ji je ŽIVO VODO, ki ima
posebno moč; ki ne odžene telesne
žeje, ampak poteši, odžeja in odreši
dušo.
Kaj je ta voda? Sveti Hipolit pojasnjuje:
»To je voda Svetega Duha… Voda
Kristusovega krsta; naše življenje. Če v
veri stopiš do tega studenca…, nisi več
suženj, od tam prideš žareč kakor sonce
in iz tebe se zrcali pravičnost; od tam
prideš kot Božji otrok in sodedič v
Kristusu.«
Ta voda življenja je čudovita zato, ker
nikoli ne neha teči. Od trenutka, ko smo
bili krščeni v njej, nam je dan za dnem
na voljo. Čeprav življenje na tem svetu
ni lahko in obstaja nevarnost, da bi nas
greh in skušnjava osušila, nam je v
tolažbo zavest, da se lahko osvežimo
vsakokrat, ko se obrnemo h Gospodu.
Najbolj čudovito pa je, da ta voda
življenja žejo teši in jo hkrati povečuje.

…Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je
bil utrujen od poti in je kar sédel k
studencu. Bilo je okrog šeste ure. Tedaj
je prišla žena iz Samaríje, da bi zajela
vode. Jezus ji je rekel: »Daj mi piti!«
Njegovi učenci so namreč odšli v mesto,
da bi nakupili hrano. Samarijánka mu je
tedaj rekla: »Kako vendar ti, ki si Jud,
prosiš mene, Samarijánko, naj ti dam
piti?« (Judje namreč nočejo imeti stika s
Samarijáni.) Jezus ji je odgovóril in
rekel: »Če bi poznala Božji dar in če bi
vedela, kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti‹, bi
ga ti prosila in dal bi ti žive vode.« …

Škatla »NAMENI MOLITVE«:
Na pobudo župljanov in sklenjeno na
ŽPS, smo zadaj v cerkvi pod križ
postavili majhno škatlico. Tja notri
lahko oddate svoje anonimne
molitvene namene. Enkrat mesečno
jih bomo po večerni maši prebrali in
molili po naših osebnih namenih.
Župnija naj se združuje tudi ob
stiskah ali zahvalah posameznikov.
Skupaj bomo izročili Gospodu težave
ali zahvale, ki jih nosimo posamezniki
naše župnije. Naj se izkaže moč
skupne molitve, saj Jezus pravi:
»Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem
imenu, sem jaz sredi med njimi.«
Prva molitev ob anonimnih namenih
bo v sredo, 5. aprila po večerni maši.

OZNANILA ŠTURJE
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in od 17.00 – 18.00.
Verouk: Reden za vse skupine. Pri birmanskih skupinah sodelujejo starši 3.
skupine: Benko, Brecelj, Čibej, Kete, Kranjc, Kravos, Marc, Rožič.
Čiščenje cerkve: V soboto, 25. 3. starši 4. razreda. V soboto, 01. 4. pa starši 5.
razreda. Čiščenje začnemo ob 09h.
Kateheti: Srečanje bo v ponedeljek, 20. 3. ob 19h, v župnišču.
Župnijska Karitas: Kot je bilo dogovorjeno, bo srečanje tudi v tem tednu, in sicer v
torek ob 19h v župnišču.
Večerna zarja: Srečanje bo v sredo po večerni maši.
Češčenje križa: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.
Postni večeri 2017: Klub krščanskih izobražencev organizira tri postne večere, ki
bodo potekali v dvorani srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini. Ta teden:
Četrtek, 23. 3. ob 20 uri: zakonca Marija in Andrej Štremfelj: POLNOST ŽIVLJENJA
Veroučna in mladinska maša bo v petek: Sodelovanje pri maši pripravi 7. razred.
Ker je postni čas, se bolj potrudimo za obisk petkove maše, zato povabljeni vsi
veroučenci in starši. Tudi ob petkih, če je le mogoče, ne pošiljajmo otrok k maši,
ampak pojdimo z njimi. Starši veroučencev ste povabljeni k sodelovanju pri tej maši,
križev pot vodijo starši 7. razreda.
Slovenska pomlad: Ob začetku pomladi vabljeni na literarni večer, srečanje z
avtorjem Tonetom Kuntnerjem in predstavitev pesniške zbirke Slovenska pomlad.
Dogodek bo v petek, 24. marca 2017 ob 19. uri v Domu krajanov Ajdovščina.
Animatorji za oratorijski dan: Srečanje bo v petek. Začnemo ob 19.30 s slavilno
molitvijo v cerkvi in priložnost za sveto spoved. Spovedovala bova ajdovski in šturski
župnik. Potem še zadnje priprave na oratorijski dan.
Oratorijski dan: V soboto, 25. 3., bo oratorijski dan v
Šturjah. Prijavljenih je 59 otrok. Prijave sprejemamo
še do srede, potem pa ne več, zaradi organizacije.
Začetek ob 09h pred Marijinim domom, kosilo bo
organizirano, sklepna maša ob 15h, povabljeni tudi
starši. Hvala vsem animatorjem za prizadevanje. To
jutro se animatorji zberemo ob 08h na zajtrku v
župnišču.
Postni čas »pri nas doma«: Tretji postni teden. Zvečer se zberemo ob križu in
molimo eno desetko rožnega venca: Ki je za nas s trnjem kronan bil. Spomin na
Jezusa, ki so ga mučili in sramotili s trnjevo krono. Namenimo to molitev za naše
družine, saj smo v Tednu družine. Prosimo, da bi družine izpolnile tisto poslanstvo,
ki jim ga je Bog namenil od vsega začetka: da bi živeli v darovanjski ljubezni in
nežnosti, da bi bili zagovorniki življenja, da bi bili vzgojitelji za večno življenje.
Maše v tem tednu zaključimo s pesmijo: Duša le pojdi z mano … je s trnjem
kronan bil.

Sodelovanje pri križevem potu
Petek 17.3.
Petek, 24. 3.
Petek, 31¸. 3.
Petek, 7. 4.

8. RAZRED
7. RAZ. STARŠI
6. RAZ. STARŠI
5. RAZ. STARŠI

(PETEK OB 18.30, NEDELJA OB 14.00)
Nedelja, 19.3.
Nedelja,26.3. Grivče
Nedelja, 2. 4.
Nedelja, 9. 4.

MOŠKI (sv. Jožef!)
ŽPS + PEVCI
KARITAS
ANIMATORJI

Gospodovo oznanjenje Mariji: V soboto, 25. marca, bo praznik. Maša ob 08h in
18h ter ob 15h ob zaključku oratorijskega dneva.
Srečanje za mame bo ob materinskem dnevu, v soboto, 25. 3. ob 18.45, zvečer po
maši, v Marijinem domu.
Sprememba ure na poletni čas bo v noči iz sobote na nedeljo (25.3./26.3.)
Križev pot v nedeljo, 26. marca: Zberemo se pri kapelici v Grivčah ob 14.00.
Postaje križevega pota vodijo člani ŽPS in pevci. Zaključimo v cerkvi na Fužinah.
Lepo povabljeni. V primeru dežja bo križev pot v župnijski cerkvi.

POSTNA NABIRKA HRANE IN DENARNIH DAROV:
»Beseda je dar. Drugi je dar.« Postni čas nas poziva k spreobrnjenju in
poglabljanju našega duhovnega življenja – post, molitev, dobra dela. V naši župniji je
naše pomoči potrebnih veliko ljudi, zato odprimo svoja srca in pokažimo svoje
usmiljenje in dobroto do njih ter darujmo. Postna nabirka hrane in denarnih darov bo
potekala v tednu družine, od ponedeljka, 20.3. do nedelje, 26.3.2017. Vaše darove
boste lahko oddali kadarkoli v za to pripravljen zaboj zadaj levo v cerkvi ali pa v
Marijinem domu vsak večer pol ure pred sv. mašo med tednom, v nedeljo pa pol ure
pred prvo ter drugo sv. mašo. Bog lonaj!
/Sodelavci Karitas/
Poročilo o delu dekanijske Karitas
V letu 2016 smo na območju VIPAVSKE DEKANIJE, kjer so zajete vse župnije, pomagali 327
družinam in 104 posameznikom (skupaj 1500 družinskim članom). Večina prejema stalno
pomoč, to je 6-8 paketov na leto, nekatere družine povabimo 2-3 krat v letu. Iz naše župnije
je 70 prejemnikov pomoči. Vsi so zelo hvaležni. Pripravljenih je bilo 1716 paketov v skupni
teži 84.976 kg. Od tega je bilo 54 ton iz sredstev EU, 18 ton sadja iz Embarga, 6 ton iz
sredstev ŠK, 1,5 tone je dokupljene hrane iz sredstev DK, darovana - zbrana hrana v župnijah
in košaricah po trgovinah pa znaša dobrih 5 ton. Poleg paketov smo socialno šibkejšim
družinam in posameznikom pomagali pri plačilu nujnih položnic v znesku 23.812 €.
336 šolarjev je prejelo šolske potrebščine, vrednostne bone za nabavo delovnih zvezkov,
pomoč za prehrano, šolo v naravi... v znesku 16.233 €. V programu Posvojitev na daljavo je
vključenih 23 otrok, ki mesečno prejemajo po 25€.
/Povzetek Občnega zbora/

NAPOVEDNIK
~Prva spoved za naše prvoobhajance bo v ponedeljek, 27.3. ob 17h.
~Svetopisemska skupina: ponedeljek, 27.3., pogled v pasion po Mateju (26 in 27 poglavje).
~24 UR MOLITVE ZA DOMOVINO V Križu: Začetek v petek, 31.3. ob 18h s sveto mašo,
zaključek v soboto, 1.4. ob 18h z mašo. Vsaka župnija poskrbi za eno uro tihe molitve pred
Najsvetejšim v kapeli samostanske cerkve v Križu. Šturje pokriva od 00.00 – 01.00. Prosim,
če se lahko vsaj kdo javi, da bomo vedeli, da je ura tihega češčenja pokrita.
~STREŽNIKI: Vaja za velikonočne praznike bo v soboto, 1.4. ob 16h. Vaja je obvezna za
vse, ki bodo sodelovali pri velikonočnem tridnevju in raznašanju velikonočnega ognja.
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

