RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 14. 05. – 21. 05. 2017
6. VELIKON.
NEDELJA
Ned. turizma

21. MAJ 2017
Pon., 22. 5.
Julija, muč.

Torek, 23. 5.
Socerb, muč.

Sreda, 24. 5.
Marija Pomagaj

Četrtek, 25. 5.
Gospodov
vnebohod
Petek, 26. 5.
Filip Neri
Sobota, 27. 5.
Alojzij Grozde

7. VELIKON.
NEDELJA
28. MAJ 2017

08.00
10.00
14.00
19.00
07.00
10.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
08.00
19.00

+ Marija Kete, Grivče 8/A
Za žive in rajne župljane
Šmarnice, litanije, blagoslov
+ Kazimir Fabčič, Grivška pot 32
V zahvalo in priprošnjo, Grivška pot 25/c
Na čast Svetogorski za zdravje; Podgornik
+ Cvetka Zavadlal, Žapuže 43/B (v Žapužah)
V zahvalo, Kidričeva 29
+ Marija Česnik, IV. Prekom. 71(pri sv.Antonu)
+ Zora Arnolj, Slomškova 12
Za prvoobhajance, Cebejeva 42
+ Rajko Marc, Vipavska 15/c
+ s. Aleksandra Kuri

07.00
19.00
07.00
19.00
08.00
10.00
14.00
19.00

+ Stano Terčelj, Grivče 13
+ Egon Stibilj, Idrijska 6
++ Ferjančič in Lipovž, Idrijska 8
+ Jožef Brecelj, Žapuže 43/a, dar Kovšca
V čast MB za zdravje in blagoslov, Kožm. 4
Za prvoobhajance in vso župnijo
Šmarnice, litanije, blagoslov
+ Julijan Pipan, Cebejeva 25

Napovedujemo poletne programe za otroke in mlade:
Oratorij v Šturjah od ponedeljka, 26.6. do petka, 30.6.2017. Povabljeni otroci, ki
bodo v veroučnem letu 2017/18 obiskovali verouk, vključno s predšolskimi otroki.
Prav tako vabimo medse tudi še nove animatorje. Prijavnice bodo otroci dobili pri
verouku ali tudi na spletni strani župnije Šturje, Še v tem tednu sprejemamo
prijave za oratorij: oratorij.sturje@gmail.com
Festival mladih v Medjugorju: Festival je vsako leto
od 1. – 6. avgusta. Vabim mlade, da se prijavijo meni
osebno. V kolikor bo dovolj zanimanja, bomo
organizirali prevoz, vračali pa se bomo 5. avgusta.
Prijave sprejemam do konca meseca maja.
Počitnice za strežnike in otroški pevski zbor
skupaj z mladimi: Rezerviral sem počitniške prostore
v župniji Ankaran od 13. 8. popoldne do 16.8. popoldne. Prijave do konca maja.
Prijavnice bodo dobili strežniki v zakristiji, pevci na pevski vaji ali pa na internetni
strani župnije Šturje.

6. velik. ned.
21. 05. 2017 – 28. 05. 2017; št. 19/17
21. maj: 6. velikonočna

Evangelij: Jn 14, 15 – 21
NISMO SIROTE
Vsi smo se že kdaj v življenju počutili
kot sirote. Morda zaradi smrti sozakonca
ali prijatelja, ob izgubi staršev ali otroka.
Pa še mnogo drugih razlogov je, zaradi
katerih smo se počutili potrti in osamljeni. Ne glede na svoje osebne izkušnje
pa lahko tudi razumemo strah apostolov
ob skorajšnji izgubi Jezusa. Bil je veliko
več kot zgolj njihov znanec ali nadarjen
učitelj. Bil je celo več kot prijatelj.
Zaradi Jezusa se jim je zdelo vredno
živeti in misel, da ga bodo izgubili, je
morala biti strašna.
Prav zato pa je morala biti še toliko
bolj vesela obljuba: »Ne bom vas zapustil sirot!« Odnos, ki so ga imeli učenci
z njim na zemlji, se ne bo končal. Ostal
bo z njimi, čeprav drugače, po Svetem
Duhu, ki je Tolažnik.
Sleherni trenutek vsakega dneva je
Sveti Duh Tolažnik z nami. Želi nas potolažiti, ko smo potrti, nam razodeti
Jezusa, nam pomaga slediti Božjemu
načrtu in nas spodbuja k medsebojni
ljubezni. Rad bi nas naredil podobne
Jezusu, nas spomnil na Božje usmiljenje
in odpuščanje.
Naš Bog je zvesti Bog in Sveti Duh
nas ne bo nikoli zapustil sirot.

Na Jezusovo prošnjo
prejmemo Duha Tolažnika
Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 14,15-21)
15 Ako

me ljubite, ohraníte
moje
zapovedi.
16 In jaz bom prosil
Očeta in vam bo
dal
drugega
Tolažnika,
da
ostane pri vas
vekomaj, 17 Duha
resnice, ki ga svet
ne more prejeti, ker ga ne vidi
in tudi ne pozna; vi pa ga
poznate, zakaj prebiva pri vas
in bo v vas. 18 Ne bom vas
zapustil sirot; prišel bom k
vam. 19 Še malo in svet me ne
bo več videl; vi pa me boste
videli, zakaj jaz živim in vi
boste živeli. 20 V tistem času
boste spoznali, da sem jaz v
svojem Očetu in vi v meni in
jaz v vas. 21 Kdor ima moje
zapovedi in jih spolnjuje, ta me
ljubi; a kdor ljubi mene, ga bo
ljubil moj Oče in ga bom ljubil
jaz in se mu razodel.«

OZNANILA ŠTURJE 07. 05. – 14. 05. 2017
Uradne ure: V četrtek 09.00 – 11.00 in 17.00 – 18.00.

IZ SKUPNIH OZNANIL

~ Sporočila Karitas.

Darovi v zadnjem tednu: Za cerkev: 75 EUR, 1 darovalec;
Bog povrni!

-

Romarski dan Škofijske Karitas bo v soboto, 3. junija v Batujah. Program
poteka od 10.00 do 13.30. Vsi člani Karitas lepo vabljeni!

Verouk: Reden za vse skupine. Birmanci pa so zaključili z
veroukom. Otroci naj v tem tednu oddajo katehetom
liturgične zvezke in delavne zvezke. Naslednji teden bodo
otroci pri verouku dobili spričevala.

-

Romanje na Brezje. Narodno romanje bolnikov in invalidov bo v soboto, 17.
junija 2017. Dekanijska Karitas organizira avtobuse, prijave pa zbira voditelj
Župnijske Karitas. Iz Ajdovščine bo odhod avtobusa ob 7.00. Cena prevoza
in kosila je 15€, ki ji poravnate na avtobusu.

Čiščenje in krašenje cerkve: Starši prvoobhajancev, sledi
Lavričeva 31 do konca.
Mesec maj – šmarnice: Vabim k zvestobi pri šmarnični pobožnosti, tako otroci kot
odrasli.
Prvoobhajanci: Družine iz 3. razreda vabim k devetdnevnici pred prvim svetim
obhajilom. Po maši bo kakšen dan še kratka (pevska) vaja. V petek ob 18h sveta
spoved za prvoobhajance in starše.
Praznik prvega svetega obhajila za naših 16 otrok bo naslednjo nedeljo ob 10h. Prve
klopi bodo rezervirane za otroke in starše.
Prošnji dnevi: Kot je v navadi, bo na prvi prošnji dan, ponedeljek, 22. 5., maša v
Žapužah, na drugi prošnji dan, torek, 23. 5., pa na Fužinah. Lepo povabljeni k maši,
šmarnicam, devetdnevnici pred prvim obhajilom.
Začetek binkoštne devetdnevnice bo v petek, 26. maja.
Birmanski kateheti: Povabljeni k refleksiji birmanskega leta v ponedeljek, 22. 5. ob
20h, v župnišču.
Terčeljev odbor: Srečanje bo v četrtek ob 20h v župnišču.
Animatorji za oratorij: Vsi mladi, ki boste sodelovali pri oratoriju, lepo povabljeni,
da se udeležite priprav na oratorij. Začnemo v petek s sveto mašo ob 19h (pred tem
lahko svoje stvari prinesete v župnišče), zaključimo v soboto popoldne. Prinesite s
seboj spalno vrečo, armafleks, pisalo. Prenočimo v župnišču. Povabljeni tudi tisti
animatorji, ki letos ne boste mogli sodelovati na oratoriju.
NAPOVEDNIK
~ Naslednja krstna nedelja bo 11. junija ob 10h. Otroke čimprej prijavite za krst.
~ Priprava staršev na krst otrok
Skupna priprava staršev (in botrov) bo v mesecu juniju: 6., 13. in 20. junija, v
Marijinem domu v Šturjah. Začetek vsakokrat ob 20. uri. Pred tem se oglasite pri
domačem župniku, kjer dobite prijavnico.
~ Mavrično romanje na Sveto Goro. Letos je to v znamenju 300. letnice kronanja
milostne podobe svetogorske Kraljice. Veroučenci, starši, katehisti in katehistinje
lepo vabljeni na mavrični romarski shod na Sveto Goro, ki bo v soboto, 3. junija
2017. Sveta maša bo ob 11. uri, prej v cerkvi romarski program, po maši pa
nadaljevanje na ploščadi pred cerkvijo. Prijavite se župniku do 28. maja.

~ Shod v Logu. Na binkošti, 4. junija je redni shod v Logu. Tema nagovora:
Poklicanost družine: gledati Jezusa. Ob 16. uri je priložnost za spoved, ob 17. uri pa
sveta maša. Mašo oblikuje župnija Šturje.

~ Tedni duhovnosti v Stržišču. Letošnje poletje bodo v Stržišču potekale
naslednje dejavnosti:
- Tedni za srednješolce: 1.) 2. do 9. julij; 2.) 9. do 16. julij; 3.) 23. do 30. julij;
4.) 30. julij do 6. avgust.
- Za družine (zakonci in odrasli): 1.) 10. do 13. avgust; 2.) 17. do 20. avgust.
- Mladi pari: 6. do 8. avgust.
- Študenti (in mlajši zaposleni): 16. do 23. julij.
Prijave in informacije: www.pot.rkc.si

to poletje ne bodi couch potato!
Programi za mlade – poletje 2017
kp.rkc.si/mladinska-pastorala

...bodi animator...
Na oratoriju v svoji župniji
oratorij.net
...pojdi na duhovni tabor...
V Vipavski Križ in Strunjan z uršulinkami, 25.-30. junij
ursulinke.rkc.si
Na otok Kaprije s SKAM, 9.-16. julij
skam.si
...pojdi na teden duhovnosti...
V Stržišče s Potjo, tedni od 2. julija do 10. avgusta pot.rkc.si
...pojdi na romanje...
V Taize s SKAM, 16.-23. julij skam.si
V Medžugorje na Mladifest, 1.-6.avgust ursulinke.rkc.si
V Assisi s kapucini, 5.-11. avgust
kapucini.si
...bodi prostovoljec...
Na delovnem taboru v Bosni s ŠGV, 30. julij – 6. avgust
sgv.si
Na taborih Karitas v Soči in Portorožu, julij
karitas-kp.rkc.si
Kot varuška v Stržiščah, 10.-13. ali 17.-20. avgust pot.rkc.si
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

