RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 23. 04. – 07. 05. 2017
Bela nedelja
Sv. Jurij
23. 4. 2017
Farni praznik
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4. VELIKON.
NEDELJA
Dobri pastir
07. MAJ 2017

19.00

+ Drago Movrin, Bevkova 2
Za pokojne sošolce
Na čast sv. Juriju za župljane
V dober namen, V. Pilona 21
++ starši Ferjančič, Kosovelova 16
Maša v domu starejših
+ Lidija in Boris Samec, dar hči
+ Vinko Čuk, Slomškova 17
+ Marija Kete, Grivče 16
+ Ivan Kravos, Slomškova 1/B
Vsi pokojni, V. Pilona 10
+ Marija in Andrej Čoha, I. Kosovela 23
Za zdravje, Žapuže 21/a /na romanju/
+ Branko Trošt, IV. Prekomorska 12, sorodniki
V dober namen /na romanju/
V zahvalo za 50 let skupnega življenja
+ d. Slavko Č. in za duh. poklice /na romanju/
++ Kodrič in Stegovec, Grivška pot 37
Za žive in rajne župljane
+ Kazimir Furlan, Lavričeva 33
V zahvalo /na romanju/
+ Julijan Pipan, Cebejeva 25
V čast Svetemu Duhu / na romanju/
++ Blaško, Žapuže 1
+ Andrej Černigoj, Grivče 8 /na romanju/
++ Birsa in Štrancar, C. IX. Korpusa 24
Obl. + Alojz Bizjak, Idrijska 23
+ duh. B. Berce (v zah. 55 let od 1. obhajila)
Za žive in rajne gasilce
++ Vidmar, IV. Prekomorska 40
Za duhovne poklice, dar ŽRV
+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
Poročna sveta maša
V zahvalo za zdravje
++ Hladnik, Polževa 12
Za žive in rajne župljane
V zahvalo in za Božje varstvo, Žapuže

Bela nedelja
23. 04. 2017 – 07. 05. 2017; št. 16/17
23. april: 2. velikonočna

Čez osem dni je prišel Jezus

Evangelij: Jn 20, 19 - 31

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn
20,19-31)

BODI VEREN!
Učenci so se razveselili, ko so
zagledali vstalega Gospoda. Zbrali so se
za zaklenjenimi vrati, saj jih je bilo
strah, da bodo tudi njih prijeli in
usmrtili. A kljub temu jih je Jezusovo
prikazanje razveselilo in jim prineslo
mir. Apostola Tomaža pa ni bilo med
njimi. Jezusovo trpljenje in smrt sta mu
strli srce. Videti je, da si je bolj želel
samote kot bližine sobratov. Toda ko se
jim je znova pridružil, je srečal tudi
svojega Učitelja.
Ali poznamo koga, ki omahuje v veri in
ima občutek, da ga je Bog zapustil?
Prosimo zanj, da bi se mu Gospod razodel v skupnosti bratov in sester v
Cerkvi. Morda se sami čutimo oddaljeni
od Gospoda, ali pa nas skrbi, da smo
storili kaj takega, česar nam ne more
odpustiti.
Prosimo za pogum, da bi dojeli njegovo
ljubečo dobroto. Na današnji dan, teden
dni po veliki noči, občudujemo razlog
njegovega vstajenja: da bi svet obdarjal
z Božjim usmiljenjem. Sedaj nas čaka,
da kakor Tomaž naredimo vsaj en korak
naproti njemu, da nam pokaže svoje poveličane rane, znamenja njegove usmiljene ljubezni do nas.

19 Zvečer tistega dne, prvega v tednu,
je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih
(tja), kjer so iz strahu pred Judi bili
učenci, stopil v sredo mednje in jim
rekel: »Mir vam bodi!« 20 In ko je bil to
rekel, jim je pokazal roke in stran.
Razveselili so se učenci, ko so videli
Gospoda. 21 Tedaj jim je spet rekel:
»Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal
mene, tudi jaz pošljem vas.« 22 In po
teh besedah je dihnil vanje in jim
govoril: »Prejmite Svetega Duha;
23 katerim grehe odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim
zadržani.« 24 Tomaža, enega izmed
dvanajsterih, ki se imenuje Dvojček,
pa ni bilo med njimi, ko je Jezus
prišel. 25 Pripovedovali so mu torej
drugi učenci: »Gospoda smo videli.«
On pa jim je rekel: »Ako na njegovih
rokah ne vidim znamenja žebljev in
svojega prsta ne vtaknem v
znamenja od žebljev in svoje roke ne
položim v njegovo stran, ne bom
veroval.« 26 Čez osem dni so bili
njegovi učenci zopet notri in Tomaž
med njimi. Jezus pride pri zaprtih
vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam
bodi!« 27 Potem reče Tomažu: »Deni
svoj prst semkaj in poglej moje roke;
podaj svojo roko in jo položi v mojo
stran in ne bodi neveren, ampak
veren!« 28 Tomaž mu odgovori: »Moj
Gospod in moj Bog!«

OZNANILA ŠTURJE 23. 4. – 30. 4. 2017
Uradne ure: V sredo 09.00 – 11.00.
Darovi zadnjih dveh tednov: Za cerkev: 805 EUR, 5 darovalcev; za Karitas 100
EUR, 1 darovalec. Za vsak vaš dar – Bog povrni!
Verouk: Reden od ponedeljka do srede.
Slomškovo bralno priznanje: zadnje srečanje v ponedeljek ob 16.00

Kateheti: srečanje v ponedeljek, 24. 4. ob 19.30, v župnišču.
Svetopisemska skupina: srečanje v torek, 25. 4. ob 19.30, v župnišču.
Oklicani so:
~Ženin Tadej Marc, sin Jordana in Klare r. Saksida, župnija Šturje, in nevesta
Kristina Fornazarič, hči Stanka in Marjetice r. Lemut, župnija Vipavski križ.
~Ženin Maksim Saksida, sin Darja in Cvetka r. Černe, župnija Bukovica, in nevesta
Maja Fabjan, hči Borisa in Silve r. Majeršič, župnija Šturje.
Čiščenje cerkve: sobota, 29. 4. Cebejeva 1 – 25.
Blagoslov konjev bo na prazniku sv. Jurija, danes, 23. 4., ob 11.45 pri sv. Martinu.
Zahvaljujem se vsem sodelavcem, ki ste pripravljali in sodelovali v velikem
tednu: pevcem, strežnikom, mežnarju, krasilkam in čistilkam, postavljalcem božjega
groba, sodelavcem pri procesiji, pritrkovalcem, strežnikom, ki so raznašali
velikonočni ogenj in vsem drugim. S takim lepim sodelovanjem smo zares imeli lepe
praznike. Bog povrni.
Zahvala vsem, ki ste pripravljali in sodelovali ob farnem prazniku: Občini,
Krajevni skupnosti, ženam, ki ste poskrbele za frtaljo, pecivo in druge dobrote,
sodelujočim pri praznični sveti maši,… Bog povrni. Naj nam koristi za medsebojno
povezanost v župniji.
OZNANILA OD 30. 04. DO 07. 5. 2017
Uradne ure: Četrtek 09.00 – 11.00 in 17.00 -18.00
Verouk: od srede do petka.
Čiščenje in krašenje cerkve 6. maj: Cebejeva od št. 26 do konca
Mesec maj – šmarnice: Mesec maj je Marijin mesec, zato se
bomo vsak večer zbirali k šmarnični pobožnosti. Poskrbimo za
redno udeležbo. Pri maši bomo poslušali Svetogorske šmarnice
Čudež na Skalnici, ki jih je napisala Kristina Tičar. Pred 300 leti
se je na Sveti gori zgodilo nekaj posebnega. Marija in jezus na
oltarni sliki sta dobila kroni iz čistega zlata. Ta jubilej nam ponuja
priložnost, da bolje spoznamo dogajanje na Sveti gori.
Sv. Florjan: V četrtek, na god sv. Florjana, bo maša s
sodelovanjem gasilcev. Po maši še malo druženja pred Marijinim
domom, češčenje ta četrtek odpade.
Bolnim in ostarelim prinesemo sveto obhajilo v petek dopoldne. Ostali povabljeni k sveti
maši.

Vaja za krstno nedeljo bo v petek ob 18h v cerkvi za starše novokrščencev.
Birmanci pridejo v petek, 5.5. pred Marijin dom ob 18.15. Srečanje v marijinem domu. Ta dan
začnemo z devetdnevnico. Povabljene tudi družine birmancev, botri iz okolice in seveda vsi
župljani, da z molitvijo k Svetemu Duhu prosimo za naše birmance.
Mavrične katehetske igre: petek ob 16.30 v župnišču.
Srečanje za člane Slomškovega bralnega priznanja bo na Slomškovi Ponikvi v soboto, 6.
maja. Povabljeni vsi otroci, ki ste sodelovali, skupaj s starši. Če bo dovolj prijavljenih, bomo
organizirali avtobus. Prijavite se s. Emi do 1. maja na njen telefon 040637755.

Romanje Karitas: Člani župnijske Karitas, njihovi domači, vsi tisti, ki velikokrat
pomagate in nekdanji člani ŽK lepo povabljeni na romanje, ki bo 6. 5. k Lurški Mariji
v Lipico. In še kaj zanimivega. Prijavite se Miljevi do 29. 4. (041 493 016).
Celodnevno češčenje v Šturjah bomo imeli v nedeljo, 7. maja,
z naslednjim razporedom: Po zaključeni drugi nedeljski maši
izpostavitev najsvetejšega, nato molitev po skupinah:
11.00-12.00 možje
12.00-13.00: kdor more
13.00 družine 1. – 4. razreda
13.30 družine 5. – 9. razreda
14.00 mladina
15.00 žene
16.00 litanije in blagoslov
IZ SKUPNIH OZNANIL
Teden molitve za duhovne poklice (od 30. 4. do 7. 5. 2017)
Geslo letošnjega molitvenega tedna je: Gnani po Duhu za poslanstvo. Ta naslov je dal papež
Frančišek z letošnjo poslanico ob nedelji Dobrega Pastirja in 54. svetovnem dnevu molitve za
duhovne poklice.
Molitev za duhovne poklice postaja vedno bolj obveznost vsakega kristjana, ki čuti s Cerkvijo
in njeno glavo Kristusom, in je vedno manj nekaj zgolj prostovoljnega za tiste, ki to želijo.
Molitev za nove duhovne poklice je po svojem bistvu skrb vse Cerkve. V molitev za duhovne
poklice nas nenazadnje sili tudi ljubezen do slovenskega naroda.
Papež Frančišek v poslanici spodbuja k delu in molitvi za duhovne poklice: »Pogoj za rojstvo
in rast duhovnih poklicev je pristno življenje po veri vsakega kristjana. Krščansko življenje je
treba hraniti s poslušanjem Božje besede in predvsem negovati osebni odnos z Gospodom v
evharističnem češčenju, privilegiranemu kraju srečanja z Bogom.«
Priprava staršev na krst otrok
Skupna priprava staršev in po možnosti tudi botrov na krst otrok bo v Šturjah, Marijin dom, tri
zaporedne torke v maju in sicer: 9., 16. in 23. maja. Pred skupno pripravo pa se oglasite pri
domačem župniku, da prejmete prijavnico, s katero pridete na skupno pripravo.
Shodi v Logu
~Prvosobotna pobožnost, v soboto, 6. maja. Ob 17.00 priložnost za spoved, ob 17.30 rožni
venec, ob 18.00 sveta maša.
~Prvi poletni shod bo v nedeljo, 7. maja. Ob 16.00 je priložnost za sveto spoved, ob 17. 30
molitev rožnega venca, ob 17. sveta maša. Tema: Ljubezen, ki postane rodovitna.

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

