Maše v tednu od 22. 01. – 29. 01. 2017
Nedelja,
22. JAN. 17
3. ned. med
letom
Pon., 23. 01.

Torek,24.01
Frančišek Saleški

Sreda,25. 01.
Spreobrnitev
ap. Pavla

Četrtek, 26.01
Timotej in Tit

Petek, 27. 01.
Angela Merici

Sobota, 28.01.
Tomaž Akvinski

Nedelja,
29. JAN. 17
4. ned. med
letom

08.00
10.00
18.00

+ Ivana Makovec, Lavričeva 26
Za žive in rajne župljane
+ Jože Hudej, Bevkova 20

07.00
10.00
18.30
07.00
18.30
18.30

V čast MB za zdravje, Cebejeva 5
Po namenu – Dom starejših
Za mir, pogum in blagoslov, Štrancar. 9
V zahvalo (I.R.)
+ Stanislav Kompara, Lavričeva 44
30. dan + Ljuba Sedmak, IV. Prekom. 18
+ Zoran Smrdelj, Vojkova 14

07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
11.00
17.00
08.00
10.00
18.00

++ Berce in Trbanc
V čast Svetemu Duhu, V. Pilona 17
+ Marija Bajec, Polževa 34
Za žive in pokojne Marjančne
+ Marija Kete, Grivče 8/A
Zlata poroka
+ Rajko Marc, Vipavska 15/c
++ starši in sestra Terčelj, Grivče 5
Za žive in rajne župljane
+ Branko Romih, Bevkova 2

STATISTIKI 2016 NA ROB
Cerkveni pogrebi 2016: V župniji je bilo v preteklem letu 27 cerkvenih pogrebov.
Naj naši dragi rajni dosežejo večno življenje pri Bogu, vsem, ki svojce pogrešate, pa
želimo miru in Božje tolažbe.
Apostol Jakob naroča: »Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in
naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere
bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.«
(Jak 5, 14-15).
Bolniško maziljenje ni namenjeno le umirajočim, ampak vsem, ki so v kakršni koli
stiski, bolezni, ostarelosti. Tudi ta zakrament ni za smrt, ampak da bi Gospod bil z
nami v naših preizkušnjah. Zato lepo povabim, da vsak, ki resno zboli, poskrbi za
svete zakramente (spoved, obhajilo in bolniško maziljenje), a ne šele na koncu,
ampak naj bo Gospod v pomoč in tolažbo v času bolezni. Koliko miru sem doživel ob
bolnikih, ki so v bolezni sprejeli svete zakramente.
Krščanska naloga svojcev je, da za bolnega človeka poskrbijo tako duhovno kot
telesno. Zato je prav, da v 21. stol. ne ponavljamo starih zgodbic, da je bolniško
maziljenje »zakrament za smrt«.
Žal polovica umrlih v preteklem letu ni v bolezni prejela zakramentov, čeprav so se
svojci odločili za cerkveni pogreb.

3. nav. ned.
22. 01. 2017 – 29. 01. 2017; št. 4/17
Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo
22. januar: 3. nedelja med letom
Evangelij: Mt 4, 12 -23

Iz svetega evangelija po Mateju
(Mt 4,12-23 ali 4,12-17)

HODITI ZA GOSPODOM
Gorečnost, navdih, predanost, ljubezen
– zaradi katere Jezusove kreposti so
prvi učenci s takim navdušenjem
zapustili mreže, družine in domove, da
so šli za njim? Karkoli je že bilo, je
očitno močno vplivalo na te može.
Navsezadnje so z njim ostali tri leta in
prepotovali Sveto deželo po dolgem in
počez, dokler ni bil križan v Jeruzalemu.
Morda se sprašujemo, ali so res v hipu
sprejeli tako korenito odločitev, da bodo
hodili za Jezusom. Ali jih ni morda
vseeno večkrat povabil, preden so se
odločili?
Nikoli ne bomo mogli do konca
odgovoriti. Toda to v evangeliju ni
zapisano zaradi njih, ampak zaradi nas.
Jezusov klic »Hodi za menoj« je
namenjen nam vsem. Vsi smo poklicani,
da postanemo njegovi učenci. In če se
bomo odzvali njegovemu klicu, bomo
poplačani z globljim uvidom v Jezusov
um in globljim doživljanjem njegovega
srca.
Papež Benedikt XVI. je nekoč rekel:
»Samo Kristus presune in odpre
človeka, lahko raste pravo občestvo.«
Naj nam Jezus razkrije to, kar je razodel
tem možem, da bomo tudi mi izbrali
življenje zanj in gradili njegovo Cerkev.

12
Ko pa je slišal, da so Janeza vrgli v ječo,
se je umaknil v Galilejo. 13 In zapustil je
Nazaret in prišel v Kafarnaum, ki je ob
morju, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini,
in se je tam nastanil. 14 Tako se je spolnilo,
kar je bilo povedano po preroku Izaiju, ki
pravi:
15
‚Zemlja Zabulonova in zemlja
Neftalijeva,
ob potu k morju, onkraj Jordana,
poganska Galileja,
16
ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo veliko luč;
in njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence,
je luč zasvetila.‘ 17 Od tedaj je začel Jezus
oznanjati in opominjati: »Spreobrnite se,
zakaj nebeško kraljestvo se je približalo.«
18
Ko pa je hodil ob Galilejskem morju, je
zagledal dva brata: Simona, z imenom
Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta
mrežo metala v morje; bila sta namreč
ribiča. 19 Reče jima: »Hodíta za menoj in
napravil vaju bom za ribiča ljudi.« 20 In
takoj sta mreže popustila in šla za njim.
21
In ko je od tam šel dalje, je videl druga
dva brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in
njegovega brata Janeza, ko sta z očetom
Zebedejem v čolnu popravljala mreže, in
ju je poklical. 22 In ta dva sta čoln in očeta
takoj zapustila in šla za njim. 23 In Jezus je
hodil po vsej Galileji, učil po njih shodnicah
in oznanjal evangelij kraljestva; in
ozdravljal je vsakršno bolezen in vsakršno
slabost med ljudstvom.

Oznanila Šturje
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00 in
od 17. 00 – 18.00
Verouk v tem tednu reden za vse skupine.
Pri birmanskih skupinah tokrat ne bodo sodelovali
starši, birmance bodo animirali sodelavci
Svetopisemskega maratona.
Srečanje za strežnike bo v soboto, 28. jan. ob 08h, v
Marijinem domu.
Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v
četrtek po maši.
Čiščenje in krašenje cerkve: od 21.1 – 03.02.:
Zgornje in Spodnje nove Žapuže, sledijo Kožmani.
Blagoslov družin in posameznikov: V tem tednu
bom obiskal domove:
Ponedeljek: od 15.00 do 16.30: Grivška pot
Sreda: popoldne: Vena Pilona
Petek: Cebejeva ulica
Veroučna in mladinska maša bo v petek ob 18.30. Mašo oblikuje 6. razred.
Župnijska Karitas: Čeprav je bilo srečanje preklicano, bo srečanje jutri, 23. jan., ob
19h v župnišču.
Večerna zarja: Srečanje starejših bo v sredo, 25. 1. ob 19h v župnišču. Veseli smo
tudi novih članov. Lepo vabljeni.
Naslednja nedelja je nedelja Svetega pisma. Zaznamovala jo bosta dva
dogodka:
PRVI DOGODEK: Svetopisemski maraton: Ob nedelji Svetega pisma pripravljamo
v župniji Šturje. Maraton pomeni vztrajnost. Ker vemo, da šteje le tisto v življenju, za
kar se potrudimo, se bomo tokrat potrudili za branje in poslušanje Božje besede.
Poleg tega pa bodo tudi vzporedni dogodki, ki se bodo vrstili že od petka popoldne.
Lepo povabimo, da se vsak udeleži vsaj enega dogodka ali branja. Dogodki se bodo
zvrstili takole:
- kdaj: 27.1. - 29.1. 2017 - čas branja: sobota 19.00 do nedelja 7.00
- kje: v Šturjah, - večina dogajanja v cerkvi, spremljevalni dogodki v Marijinem domu
- prijave za branje zbira Karlo Troha - mobi: 031 600 780 - e-pošta:
karlo.troha@gmail.com
PETEK 27.1.
17.15 - 18.30: srečanje s šturskimi birmanci
19.30 - 22.00: filmski večer za mlade
SOBOTA 28.1.
10.00 - 11.00: Svetopisemske urice za otroke od 3. – 6. let starosti v Marijinem
domu, starši so lahko prisotni pri srečanju.

16.45: uvodno petje v mašo
17.00: maša (se spremeni urnik iz redne 18.30!)
17.45: okrogla miza / pričevanja posameznikov v cerkvi
19.00 - začetek branja božje besede
- odprti ogenj na dvorišču cerkve za pogovor z
mimoidočimi
NEDELJA 29.1.
07.00 - zaključek branja božje besede (skupaj torej 12 ur!)
08.00 - sklepni del z mašo, po maši prodaja Svetega pisma
pred M. domom
- agape po maši v/pred Marijinim
domom
DRUGI DOGODEK: Srečanje članov Svetopisemskih skupin in vseh ljubiteljev
Svetega pisma bo v nedeljo, 29. januarja ob 15.00, v Škofijski gimnaziji v Vipavi,
vodi škof Jurij Bizjak.
Lepo povabljeni, da se vseh teh dogodkov udeležimo po svojih zmožnostih. Vabim
skupine, da se prijavijo za branje Svetega pisma: Svetopisemska skupina, liturgični
bralci, zakonske skupine, Karitas, mladinci, kateheti
N A P O V E D N I K:

Srečanje liturgičnih bralcev bo v ponedeljek, 30. januarja.
Svetopisemska skupina bo imela srečanje v sredo, 1. februarja.
Prva sobota in pobožnost do Marijinega Brezmadežnega Srca bo v Logu 4.
februarja, maša ob 17h, prej priložnost za sveto spoved.
Spovednik iz Križa bo v Šturjah na razpolago za sveto spoved v soboto, 4.
februarja, od 17.30 dalje.
Pripravljamo romanje skupaj z župnijo Ajdovščina in Aritoursom: ROMUNIJA
CENA: 439 EUR (45 oseb). Romanje bo od 27. 4. do 2. 5. 2017. Prijavljenih je 24
župljanov. Lahko povabite tudi svoje prijatelje izven naše župnije. Prijave bomo
sprejemali do sredine februarja.
PREDSTAVITEV ROMANJA: Predstavitev v sliki in besedi bo v petek, 3. februarja
po večerni maši v Marijinem domu. Lepo povabljeni vsi, ki vas romanje po Romuniji
zanima, da se boste lažje odločili.
SMUČARSKI DAN ŠTURSKE ŽUPNIJE: V soboto, 11. februarja bomo organizirali
avtobusni prevoz za smučarje. Vabim, da gremo skupaj v Zoncolan (IT) in en dan
preživimo skupaj na smučišču. Cena smučarske karte: odrasli 35 EUR, mladoletni
26 EUR, mlajši od 10 let gratis. Birmanci in mladinci lahko sami, mlajši pa v
spremstvu staršev. Prijave sprejemam osebno ali na e-pošto do 4. februarja. Stroške
avtobusa si razdelimo glede na število potnikov. Smučišče je primerno za družine.
Za varnost in odgovornost poskrbi vsak sam.
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

