RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 23. 07. – 06. 08. 2017

16. NAV.
NED.
23. JUL. 2017
Pon., 24. 7.

07.00
19.30
19.30

+ Danica Furlan, Idrijska 18/B
Za žive in rajne župljane
+ Vladimir Bratina, Cebejeva 20
Maša v Domu starejših
+ Marica in Jože Fabjan, Na Brajdi 21
++ Kariž, Cebejeva 12
Za žive in pokojne, Kosovelova 7
8. dan + Damjana Polanc, Cebejeva 11/A
V zahvalo, C. IX. Korpusa 3

19.30

30. dan + Slavica Ergaver, Polževa 21

Petek, 28. 7.

19.30

++ Velikonja, IV. Prekomorske 32

Sobota, 29. 7.

19.30

+ Marija Lemut, Kožmani 4

08.00
10.00
19.00
07.00
10.00
19.30
07.00
19.30
19.30
drugje
19.30

+ Ivan Kravos, Slomškova 1/B
Za žive in rajne župljane
V zahvalo in priprošnjo, Kožmani 23
++ starši Vidmar, Polževa 6/A
Maša v Domu starejših
+ duh. S. Černigoj in za duh. pok., Grivška 24
+ Milka Černigoj, Idrijska 18/A, sosedje
++ starši Likar, Idrijska 2
+ Marija Bolčina, Bevkova 9
Na čast Svetemu Duhu
+ Viktor in Anica Černigoj, IV. Prekomorska 52

19.30

30. dan + Marijan Golja, Polževa 41

07.00
19.30

Za duhovne poklice, Vojkova 15
+ Tomislav Kajfež, IX. Korpusa 1

08.00
10.00
19.00

Obl. + s. Aleksandra Kuri
Za žive in rajne župljane
30. dan + Branko Božič, na Livadi 3

Krištof, muč.

Torek, 25. 7.
Jakob St., ap.

Sreda, 26. 7.

08.00
10.00
19.00
10.00
19.30

Joahim in Ana

Četrtek, 27. 7.
Gorazd, Kliment

Marta

17. NAV.
NED.
30. JUL. 2017
Pon., 31. 7.
Ignacij Lojolski
Torek, 1. 8.
Alfonz Ligvorij
Sreda, 3. 8.
Četrtek, 3. 8.
Lidija, SP žena

Prvi petek,
4. 8.
Janez Vianney

Prva sobota,
5. 8.
Marija Snežna
NEDELJA
Jezusova
spremenitev
6. AVG. 2017

16. – 17. NAV.
NED.

23. 07. 2017 – 06. 08. 2017; št. 28/17
Gledališka predstava: Divji lovec
Kaj: Ljubezenska igra s petjem
Kdaj: sobota, 12.8.2017 ob 21.00

Kje: Poletno gledališče Studenec, Studenec pri Krtini 18
Prireditelj: Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan
V soboto 12. avgusta 2017, župnija Šturje organizira ogled predstave
Divji lovec avtorja A.S. Finžgarja v Poletnem gledališču Studenec. Pred
predstavo bomo imeli mašo na prostem, v objemu Kamniških alp v
Kamniški Bistrici. Prijavite se lahko do četrtka 3. avgusta v župnišču, v
zakristiji ali na telefon 041 421 956 (Marjan). Cena vstopnice je 17€.
Stroške, skupaj z prevozom (8€) naj bi znašali 25€, boste lahko plačali na
avtobusu. Odhod bo ob 16:00 uri iz šturskega trga.
Gledališko delo Frana Saleškega Finžgarja Divji lovec je nastalo pred
natanko 115 leti. Z gotovostjo lahko trdimo, da je avtor želel s to predstavo
ohraniti podobo kmečkega življenja z vrednotami, običaji in klenostmi
slovenskih ljudi. Finžgar je v predstavi upodobil svet iz svoje mladosti,
takega kot ga je poznal. Poleg njegovega najbolj znanega dela Pod
svobodnim soncem je bila med mnogimi drugimi dramatizirana tudi povest
Divji lovec. Znano in hvaležno gradivo za mnoga ljubiteljska gledališča in
večkrat izvedeno tudi v ljubljanski Drami. Letos mineva ravno 55 let od smrti
pisatelja, duhovnika in avtorja številnih romanov, povesti, črtic in pesmi, kot
tudi gledaliških besedil, zato ni naključje, da bo ravno letos v našem
gledališču ponovno izvedeno to delo. S predstavo želimo vzbuditi spomin na
pisatelja, ki mu je bilo mar za slovenskega človeka, slovensko ljudsko pesem
in slovensko besedo, ki jo je visoko cenil in spoštoval. Predstava na
Studencu bo izvedena z veliko ljudskega petja in glasbe, v njej bo
sodelovalo preko sedemdeset igralcev in pevcev.
Igrajo: Jože Vunšek, Ana Plahutnik, alternacija Marjeta Cerar, Jure Sešek,
Primož Krt, Tine Plahutnik, Konrad Pižorn - Kondi, Rajko Majdič, Robert
Vrčon, Pia Brodnik in mnogi drugi igralci, pevci in plesalci Kulturnega društva
Miran Jarc Škocjan.

OZNANILA OD 23. 7. – 30. 7. 2017
Danes je Krištofova nedelja. V
zahvalo
za
srečno
prevožene
kilometre darujmo kaj za avtomobile,
ki jih za svoje poslanstvo potrebujejo
slovenski misijonarji.
Uradne ure: ponedeljek od 17.00 –
19.00.
Dar za cerkev: 75 EUR, 1 darovalec,
Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Idrijska
c., sledi Slejkoti.
Češčenje Najsvetejšega: v četrtek
po maši.
Shod sv. Ane v Logu: Maše v sredo
bodo ob 06.30, 08.00, 10.00.

V nedeljo, 23. 7. 2017,
vas VABIMO
na praznovanje Krištofove
nedelje
v Marijino narodno svetišče na
Brezje.
Obeležili bomo 30 let MIVA
Slovenija ter se
srečali s člani Misijonske
molitvene zveze.
Program:
ob 15.00 - molitvena ura
ob 16.00 - sv. maša
po sv. maši - slovesen blagoslov
treh misijonskih vozil in vozil
vernikov
Pridite in praznujte z nami!
MISIJONSKO SREDIŠČE
SLOVENIJE

Pri založbi Družina je izšla knjiga g.
Ivana Albrehta: Filip Terčelj. Kupite
jo lahko v Zvončku. Ker sem jo tudi
sam z zanimanjem prebral, jo toplo
priporočam v branje.
Jeseni bo g. Ivan knjigo tudi osebno predstavil.

OZNANILA OD 30. 7. – 06. 8. 2017
Uradne ure: ponedeljek od 17.00 – 19.00.
Morje za otroke: Starše, ki ste vpisali otroke na morje in ne boste ravno na
dopustu, vabim na kratek sestanek v ponedeljek, 31. 7. ob 20h, v župnišču.
V torek zjutraj gremo z mladimi na Festival mladih v Medjugorje. Ker ste
nekateri to romanje mladih finančno podprli, se iskreno zahvaljujem. S temi
darovi bom mladim delno prispeval za bivanje.
Prvi petek: Počastimo Jezusovo Srce. Bolnike bom obhajal na domu v
petek, 11. avgusta.
Prva sobota: Izročimo se Marijinemu Brezmadežnemu Srcu.
Čiščenje in krašenje cerkve: Slejkoti, sledi Ul. Bazoviške brigade
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

NAPOVEDNIK
Kip Fatimske Marije potuje po naši dekaniji
ob 100 letnici prikazovanj. V naši župniji
bomo kip sprejeli v soboto, 12. 8. 2017, med
nami bo en teden, do sobote 19. 8. 2017. Kip
bo v cerkvi. Vsak večer po maši ga lahko kdo
odnese domov in ga prinese nazaj v cerkev
naslednji večer pred mašo. Povabim, da se
po ulicah ali zaselkih dogovorite in se v
zakristiji vpišete tisti, ki bi kip odnesli domov.
V petek, 18. avgusta, pa bomo po večerni
maši začeli z dežurstvom pred kipom do sobote zvečer. Upam, da
naša župnija to zmore, zato vas lepo povabim, da se vpišete zadaj na
seznam. Vsaka ura naj ima vsaj dva molivca, ki se vpišeta, poleg teh
lahko pride zraven seveda kdorkoli.
Krstna nedelja bo 27. avgusta ob 10h. Prijavite svoje otroke za krst.
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 (ogled bodo potrdili v tem tednu,
kakor so mi obljubili), 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. Vpisovali bomo po 15. avgustu.
Lepo vabim, da bi bilo to res župnijsko romanje s čim več župljani.
Povabljene tudi družine, otrokom bomo dali popust pri prevozu.
Župnijsko romanje v Medjugorje bo od 12. – 14. oktobra 2017, cena
110 EUR. Kdor želi, naj v naprej načrtuje molitveno romanje z
duhovno obnovo na poti. Rezervirano imamo prenočišče s polnim
penzionom v bližini cerkve.

