RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 20. 08. – 27. 08. 2017
20. NAV.
NED.
20. AVG. 2017

Pon., 21. 8.
Pij X., pp
Torek, 22. 8.
DM Kraljica

Sreda, 23. 8.
Roza iz Lime

Četrtek, 24. 8.
Jernej, ap

Petek, 25. 8.
Ludvik IX, kralj

Sobota, 26. 8.

21. NAV.
NED.
27. AVG. 2017

08.00
10.00
19.00

+ Elvira in Marko Kardinar, Grivška 28
Za žive in rajne župljane
+ Gabrijel Černic, Lavričeva 16

10.00
19.30

Maša v domu starejših
++ starši Rustja, Grivče 4
++ starši, Polževa 6/a
++ starši Pregelj, Cebejeva 35
V čast in zahvalo Sveti Trojici
++ Polanc, Cebejeva 11
++ vaščani Grivč – pri sv. Antonu, Fužine
+ Slavica Ergaver, Polževa 21
+ Franc božič, Grivče 10
+ Boža Terčelj, Grivče 5
++ Pregelj, C. IX. korpusa 3
++ Pregelj, Grivška pot 22
Poročna sveta maša v Žapužah
++ starši Česnik, Vipavska c. 15/a
+ Vida Bratina, Vojkova 5
Za župnijo in vse novokrščence
+ Egon Stibilj, Idrijska 6

07.00
19.30
07.00
19.30
07.00
19.30
07.00
19.30
07.00
17.00
19.30
08.00
10.00
19.00

Jesensko romanje bomo organizirali v soboto, 16. septembra. Cilj romanja je
božjepotna cerkev v Brestanici na Dolenjskem, imenovana tudi Slovenski Lurd.
Maša v baziliki bo okrog 10.30, sledi kosilo na kmečkem turizmu Vrtovšek v bližini
Koprivnice (10 EUR + pijača), nato predstavitev jedrske elektrarne Krško v
Kulturnem domu Krško ter avtobusni ogled elektrarne, nato vožnja po dolini Krke,
ogled cerkve v Žužemberku, ki je bila postavljena na ruševinah po vojni zažgane
cerkve. Romanje bomo sklenili v Grosupljem, kjer si pogledamo enega prvih
Rupnikovih mozaikov v Sloveniji. Cena prevoza je okrog 15 EUR pri polnem
avtobusu. Lahko se vpišete v zakristiji, v župnišču, po telefonu ali na e-pošto.

Zahvala ob smrti Bajc Petra
Petletni deček je pripovedoval mamici, kako je videl soseda, ki mu
je pred kratkim umrla žena. Sedel je pred hišo in jokal. »In kaj si
ti storil?« ga vpraša mamica. »Nič. Le sedel sem mu v naročje ter
mu pomagal jokati…«
Hvala vsem, ki ste bili v mislih ali molitvi z nami, še posebej pa
tistim, ki ste nas obiskali na domu ter nam pomagali jokati.
Martina, Andrej in Jakob

20. NAV. NED.

20. 08. 2017 – 27. 08. 2017; št. 31/17
Uradne ure: četrtek 09.00 –11.00 in 18.00 – 19.00.
Dar za cerkev: 415 EUR, 6 darovalcev, Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Ul. Ivana Kosovela,
sledi Kidričeva ulica
Češčenje Najsvetejšega: v četrtek po maši.
Krstna nedelja bo 27. avgusta ob 10h, krstili bomo
6 otrok.
Počitnice za otroke v Ankaranu od 13. – 16.
avgusta. Iskrena hvala vsem animatorkam ter ekipi Zdenka, Beti in Marko, ki so
skrbeli za kuhinjo. Hvala tudi vsem staršem, ki ste pomagali izpeljati počitnice s
svojimi darovi. Stroške za uporabo hiše (730 EUR) in hrano (230 EUR) sem
poravnal iz izkupička za velikonočni ogenj.
Kateheti za družinski verouk: Srečanje v ponedeljek, 21. 8. ob 20h v župnišču.
Zaobljubljeni dan: V torek se bomo Bogu zahvalili za mirne čase v naših krajih in
se priporočili za Božje varstvo v naprej. 22. 8. 1942, sredi vojne, sta se obe župniji
ob Hublju posvetili Marijinemu brezmadežnemu
Srcu s prošnjo, naj varuje ljudi dušnih in telesnih
MOJ BOG, VERUJEM
nesreč (prim. I. Albreht, Mozaik krščanstva, str.
VATE, MOLIM TE, UPAM
218). Ohranimo zvestobo temu zaobljubljenemu
dnevu in se udeležimo molitvenega srečanja v
VATE IN TE LJUBIM NAD
torek zvečer po maši. Danes zelo potrebujemo
VSE.
tega Božjega varstva.
Tajništvo ŽPS: Člani vabljeni na pripravo seje v
sredo ob 20.15.
Priprava na praznik svetega krsta bo za
starše novokrščencev v petek ob 20h v cerkvi.
Oklicana sta: Ženin Primož Kačič, sin Milivoja
in Nadje rojene Klančič, Kostanjevica na Krasu,
in nevesta Manca Nagode, hči Marka in
Leonarde rojene Likar, Žapuže. Iskrene čestitke
ob sklenitvi svetega zakona!

PROSIM TE ODPUŠčANJA
ZA TISTE, KI NE
VERUJEJO, NE MOLIJO,
NE UPAJO IN TE NE
LJUBIJO.
(Angel miru pastirčkom v
Fatimi 1916)

Kip Fatimske Marije: Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri 24 urni molitvi. Naj
ta molitev vsem nam prinese Marijino priprošnjo in Božje varstvo.
Nedeljski popoldne 27. avgust: Če kdo želi na nedeljski potep, bomo naslednjo
nedeljo šli skupaj z avtomobili v Šebrelje na Cerkljanskem. Ogled župnijske cerkve,
ki je primer lepe urejenosti, ogled podružne cerkve sv. Ivana Krstnika na razgledni
točki, voden ogled z lokalnim vodičem po arheološkem parku Divje babe (vstopnina
3,5 EUR). Odhod izpred župnišča ob 13.30. Priporočam primerno obutev za tiste, ki
bi šli v arheološki park.
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*Vsaka družina, ne glede na število otrok, prispeva 10 EUR za ogrevanje Marijinega
doma. Če kdo ne zmore, to ni ovira za vpis k verouku.
*Vsi veroučenci, razen 9. razreda, uporabljajo Liturgični zvezek kot pripomoček pri
vzgoji za nedeljsko božjo besedo. Razdelili jih bomo staršem pri vpisu k verouku,
cena je 4 EUR. Ostale pripomočke kupite v Zvončku.
*Bodite pozorni: Otroci 7. razreda uporabljajo učbenik in delavni zvezek za 8. razred,
naslov: V življenje.

*Starši vpišejo otroka k verouku, tako kot lani, na prvem srečanju za starše. Starši, ki
imajo pri verouku več otrok, se udeležijo enega srečanja in pri tem vpišejo vse
otroke. Če je le mogoče, se udeležite srečanja za starše s svojo skupino. Vpisi bodo
potekali takole:
Vpis k družinski katehezi: petek, 1. sept. ob 19.45 v Marijinem domu (MD)
Vpis k predšolskemu verouku in v prvi razred: sobota ob 19.45 v MD
Vpis v 2. razred: ponedeljek, 4. 9. ob 19.30 v MD
Vpis v 3. razred: torek, 5. 9. ob 19.30 v MD
Vpis v 4. in 5. razred: sreda, 6. 9. ob 19.30 v MD
Vpis v 6. in 7. razred: četrtek, 7. 9. ob 20h v MD
Vpis v 8. razred: petek, 8. 9. ob 20h v MD
Vpis v 9. razred: sobota, 9. 9. ob 19.30 v MD.
*Kot je bilo povedano že v juniju: Družinski verouk je
namenjen vsem otrokom iz ene družine, verouka pa se
udeleži vsaj eden od staršev. Delo bo potekalo po starostnih skupinah, posebej tudi
za starše. Otrokom se ni potrebno udeleževati rednega verouka, ker se udeležujejo
družinskega. Prednost: Vključena je vsa družina, vsi otroci iz družine se istočasno
udeležijo verouka, kar je ugodno za tiste, ki jih vozijo.
*Maša ob začetku šolskega leta bo v petek, 1. sept. Vabim k sveti maši za blagoslov
šolskega in veroučnega leta vse učitelje in profesorje ter otroke in starše. Otroci naj
k tej maši prinesejo šolsko torbo za blagoslov. Začetek verouka bo 4. septembra.

NAPOVEDNIK
*Večerne maše bodo od 28. 8. naprej ob 19h.
*Tečaj za krst: Starši, ki boste v prihodnje krstili prvega ali drugega otroka, vabljeni
na tečaj za starše pred krstom otrok. Začnemo v torek, 5. septembra ob 20h, tri
zaporedne torke. Tečaj je namenjen obema staršema, lahko se ga udeležite že pred
rojstvom otroka.
*Seja ŽPS bo v sredo, 30. avgusta, po večerni maši, ob 19.30.
*Tečaj za zakon: Jesenski tečaj začne v nedeljo, 10. sept.
ob 16h v Škofijski gimnaziji v Vipavi, traja 6 zaporednih
nedelj po 90 minut. Vsaj teden dni prej se prijavite pri
domačem župniku, vsaj telefonsko. Tečaj priporočam zlasti
tistim, ki se boste poročili naslednje leto. Naslednji tečaj bo
predvidoma v januarju ali februarju.
*Molitveno romanje v Medjugorje bo z duhovno obnovo na poti za našo župnijo od
12. – 14. oktobra 2017. Prijave sprejemam do konca septembra oz. do zapolnitve
sedežev na enem avtobusu. Cena 110 EUR za prevoz (vsaj 40 potnikov) in polni
penzion v nastanitvi blizu cerkve.
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

