RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 25. 06. – 02. 07. 2017
12. NAV.
NED.
25. JUN. 2017
Pon., 26. 6.

Torek, 27. 6.
Ema Krška

Sreda, 28. 6.
Irenej, šk, muč.

Četrtek, 29. 6.
Peter in Pavel,
ap.

Petek, 30. 6.
Sobota, 01. 7.
13. NAV.
NED.
02. JUL. 2017
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+ Marija Šatej
Za žive in rajne župljane
+ Štefan Vidmar in teta Olga, Lavričeva 36
+ Miroslav Peljhan, Polževa 12/B
Maša v Domu starejših
+ tast
+ Terezija in Anton Curk, Cebejeva 4
V zahvalo za zdravje
++ Černigoj, Polževa 6/D
Za žive in pokojne svojce, C. IX. korpusa
Fužine: za otroke iz naše župnije
Žapuže: V zahvalo za 20 let duhovništva
+ Pavla in Matija Ferjančič, Idrijska 8
+ Vojteh Keš, Ob Hublju 8
+ Marija Gorup, Ivana Kosovela 15
Za družine (zaključek oratorija)
++ starši Slokar, Cebejeva 6
+ Rada Hrovat, Idrijska
+ Anton in Marija Krapež, Lavričeva 15/A
+ Stanislav Čibej, Vojkova 1
+ duh. Anton Štrancar, Idrijska 16/C
Žapuže: Za žive in rajne župljane
+ Emil Benko, Lavričeva 25

Oddane maše: V dober namen, Vipavska 5/a; Po namenu darovalca, Grivče 4; V zahvalo,
Slejkoti 5.
Čiščenje in krašenje cerkve: Ul. Vena Pilona, sledi Grivče.
Slike od birme in prvega obhajila lahko prevzamete v župnišču.
Uradne ure: Ker bo v tem tednu oratorij, se predhodno najavite, če potrebujete kaj v pisarni,
lahko pa pridete pred in po večernih mašah.
Darovi v zadnjem tednu: za cerkve: 340 EUR, 5 darovalcev
Češčenje Najsvetejšega: V četrtek po maši. Pridimo pred Jezusa!
300 letnica kronanja Svetogorske kraljice: Danes, 25. junija ob 16.00, bo na Sv. Gori
slovesna sv. maša ob 300 letnici kronanja Marijine podobe. Somaševanje duhovnikov bo vodil
apostolski nuncij. Za to priložnost je skladatelj Jože Trošt napisal Svetogorsko mašo, ki jo
bosta ob spremljavi orgel in trobilnega kvinteta izvedla združena mešana zbora župnij Col in
Šturje. Solist bo baritonist Marko Kete.

Avtobus sem odpovedal, ker je bilo samo 13 prijavljenih.
Kuhanje za oratorij: Iskrena zahvala vsem ženam, ki ste obljubile pomoč pri kuhanju.
V teh vročih dneh se radi pridimo ohladit v cerkev. Priložnosti za osebno tiho molitev
ali sveto mašo je res veliko. Delavniška maša je velik blagoslov za posameznika in za
celotno skupnost. Marsikje te priložnosti nimajo več. Zato vabim k večjemu obisku
delavniških maš.

12. NAV. NED.

25. 06. 2017 – 02. 07. 2017; št. 24/17
Shod v Žapužah bo v sredo, na predvečer sv. Petra in Pavla in v nedeljo ob 10h. V
nedeljo bosta ob 10h maši v župnijski cerkvi in v Žapužah.
Mašniško posvečenje bo v četrtek ob 17h na Sveti gori. V mašnika bo posvečen
Gabrijel Kavčič iz župnije ledine nad Idrijo. Novo mašo bo imel v Ledinah v nedeljo,
2. 7. ob 10h. Podprimo ga z molitvijo.
Oratorij:
*Animatorji pridete danes (nedelja) ob 15h v župnišče. Do večera bomo naredili še zadnje
priprave.
*Zaradi varnosti bo vse dni oratorija zaprt prehod iz Slomškove na dvorišče cerkve, prosim za
razumevanje tiste, ki običajno po tej poti hodite v cerkev.
*V času oratorija bodo maše nekoliko drugače kot običajno, zato vedno preverite, če je
jutranja ali večerna maša. Popoldanska maša je ob sklepu oratorija vsak dan za otroke in
starše, lahko pa se je udeležite tudi drugi. Za te maše popoldne ne bo zvonilo.
*V sredo, če bo lepo vreme, bo maša na Fužinah, kjer bomo z otroki cel dan, v primeru dežja
pa bo ta maša v župnijski cerkvi. Večerna maša bo pred praznikom sv. Petra in Pavla v
Žapužah.
*V četrtek bo sklep oratorijskega dne nekoliko prej, z mašo ob 14.30, ker bomo z animatorji
potem šli na mašniško posvečenje na Sveto goro. Pravočasno prevzemite otroke (najkasneje
ob 15.15).
*V soboto nameravamo z otroki in starši na Sveto goro z avtobusom. V kolikor bi se nam
pridružili še drugi otroci skupaj s starši (vsaj enim), se lahko prijavite do torke.
*Kdor bi želel za oratorij podariti kakšno pecivo ali sadje, naj se dogovori prej z župnikom.
Bomo zelo hvaležni, ne bi pa radi, da bi ne mogli porabiti, zato prosimo za predhodno
sporočilo.

V teh vročih dneh ohranimo dostojanstvo tudi glede obleke v cerkvi. Držimo se
pravila, da v cerkev vstopamo s pokritimi rameni in koleni. Tudi meni je vroče;)
Predlagam: Čas pred obhajilom je svet čas, ko svojo notranjost pripravljamo na
srečanje z Jezusom v obhajilu. Pomislimo na besede Jagnje Božje, ki odjemlješ
grehe sveta, usmili se nas! Velikokrat se nam zgodi, da gredo te besede mimo nas,
ker se rokujemo z bližnjimi. Ne vem, če so naši odnosi zaradi tega kaj boljši, morda
pa se bomo raje bolj poglobili v še zadnje kesanje pred obhajilom in se pripravili za
sprejem Jezusa. Zato predlagam, da si voščimo mir s stiskom roke samo takrat, ko
je pri maši povabilo k pozdravu miru, in tudi v tem primeru ohranimo zbranost.
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

