RAZPORED SVETH MAŠV TEDNU OD 26. 03. – 02. 04. 2017
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Torek, 28.03.
Sreda, 29. 03.
Četrtek,30.03.
Petek, 31. 03.
~zdržek od
mesa~

Sobota, 01. 4.
Nedelja,
02. APR. 17
5. postna
nedelja

Za zdravje, Kožmani 1/a
Za žive in rajne župljane
Križev pot iz Grivč na Fužine
++ Cencič, Bevkova 1

V čast Svetemu Duhu, Vojkova 12
+ Jožefa Božič /v domu starejših/
++ starši Repič in Krašna, Žapuže 21/A
+ Julijana Nabergoj in starši Verč, Pol. 15a
++ Kravos, Na Brajdi 23
++ starši, Vojkova 5
+ Roman Šen, Grivška pot 15
++ Ambrožič, IV. prekomorska 54
Za žive in ++ Bajc, Žapuže 33/a
+ Jelka Štefančič, dar sosedje
++ starši Brecelj in Strušnik, Žapuže 43/b
++ Brecelj in Škvarč
++ Brecelj, Žapuže 43
V zahvalo Materi Božji, Bevkova 4
Za žive in rajne župljane
Križev pot
++ Božič, Kožmani 23

Oddane maše: Za duše v vicah, Žapuže 94; V dober namen, Žapuže 94
Darovi v preteklem tednu: 50 EUR, 1 darovalec, Bog povrni!
Starši birmancev: V tem tednu srečanja v župnišču po razporedu, kot ste se vpisali.
V petek imajo birmanci sveto spoved, zato tokrat sodelovanje staršev odpade.
NAPOVEDNIK
~Liturgični bralci: Priprava na veliki teden bo v ponedeljek, 3. aprila ob 19.30.
~Blagoslov motorjev, skuterjev, mopedov in ostalih enoslednih vozil bo pred
Marijinim domom v soboto, 8. 4. po večerni maši, okrog 19.30. Na začetku poletne
sezone se priporočimo Božjemu varstvu. Povabljeni vsi motoristi iz okolice.
~Krstna nedelja: Ker je na belo nedeljo ravno župnijski praznik, bomo imeli krst
otrok v nedeljo, 07. maja ob 10h. Starši naj čimprej prijavijo otroke
za krst.
~ Spovedovanje v Šturjah:
četrtek, 6.4.: 09.00-11.00 Tomaž in 16.00-19.00 Primož;
petek, 7.4.: 08.00-10.00 škof Metod in 16.00-18.30 Bogomir;
sobota, 8.4.: 16.00-19.00 p. Marjan
ponedeljek, 10.4.: 09.00-11.00 Bogomir, 16.00-18.00 Ivan Maslo;
torek, 11.4.: 07.30-10.00 Franc Likar

4. postna. ned.
26. 03. 2017 – 02. 04. 2017; št. 13/17
26. marec: 4. postna nedelja

Evangelij: Jn 9, 1-41

Jezus odpre oči sleporojenemu

SLEPOROJENI

Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 9,1-41 ali 9,1.6-9.13-17.34-38)

Ko bomo brali zgodbo o slepem
možu, bodimo pozorni na to, kako so
ljudje sprva gledali nanj: imeli so ga za
grešnika. Ko mu je Jezus vrnil vid, so to
imeli za potegavščino. Zaslišali so
njegove starše, ki so verovali v Jezusov
čudež, a niso vedeli, kako se je to
zgodilo. Niti ozdravljeni sam ni znal
razložiti, a je čudež v njem zbudil trdno
vero v Jezusa.
Samo Jezus je resnično razumel: ta
človek je Božji otrok. Ni ga Bog oslepil,
a je njegovo slepoto uporabil za poveličanje Jezusa. V čudežih, ki jih je Jezus
delal, naj bi ljudje spoznali, da je Jezus
resnično obljubljeni Mesija.
Nismo telesno slepi, vendar nas vse
pesti določena mera duhovne slepote,
Kot grešna človeška bitja smo nagnjeni
h grehu sebičnosti, čeprav se ne zavedamo vedno, kako to nagnjenje deluje v
našem življenju. Jezus nam želi odpreti
oči, da bi lahko videli, kaj potrebujemo.
Nikoli ne pozabimo, da smo ljubljeni
Božji otroci. Tudi ko bomo spoznali in
priznali kakšno svojo duhovno slepoto,
nas ne bo obsodil. Pogumno iz z
zaupanjem ga prosimo, naj nam odpre
duhovne oči za dobro velikonočno
spoved!

Tisti čas je šel Jezus iz templja
in zagledal človeka, ki je bil slep od
rojstva. Njegovi učenci so ga
vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali
njegovi starši, da se je rodil slep?«
Jezus je odgovóril: »Ni grešil ne on
ne njegovi starši, ampak na njem naj
se razodénejo Božja dela. Dokler je
dan, moramo opravljati dela tistega,
ki me je poslal. Pride noč, ko nihče
ne more delati. Dokler sem na svetu,
sem luč sveta.«
Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s
slino narédil blato. Pomazal mu je z
blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se
umij v vodnjaku Síloa!« (kar v
prevodu pomeni Poslani). Odšel je
torej in se umil. Ko se je vrnil, je
videl.

OZNANILA ŠTURJE
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00, popoldne odpade v tem tednu.
Verouk: Reden za vse skupine. Birmanci bodo v petek imeli sveto spoved.
Prinesete Sveto pismo. Kljub poletni uri se tokrat še srečamo ob 17.15.
Čiščenje cerkve: V soboto, 01. 4. starši 5. razreda. V soboto, 08. 4. pa starši 6.
razreda. Čiščenje začnemo ob 08.30.
Prva spoved za naše prvoobhajance bo v ponedeljek, 27.3. ob 17h. Starši, če le
morete, naj bo vsaj en prisoten pri prvi sveti spovedi, ki bo v
cerkvi.
Svetopisemska skupina: ponedeljek, 27.3., Matej 26 in 27.
Slomškovo bralno priznanje: torek ob 17.30 v Mar. domu.
Češčenje križa: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.
Veroučna in mladinska maša bo v petek: Sodelovanje pri
maši pripravi 6. razred. Ker je postni čas, se bolj potrudimo za
obisk petkove maše, zato povabljeni vsi veroučenci in starši. Tudi ob petkih, če je le
mogoče, ne pošiljajmo otrok k maši, ampak pojdimo z njimi. Starši veroučencev ste
povabljeni k sodelovanju pri tej maši, križev pot vodijo starši 6. razreda.
STREŽNIKI: Vaja za velikonočne praznike bo v soboto, 1. 4. ob 16h. Vaja je
obvezna za vse, ki bodo sodelovali pri velikonočnem tridnevju in raznašanju
velikonočnega ognja. Prosim tudi srednješolske strežnike, da se udeležijo srečanja.
Animatorji za oratorijski dan: Zahvaljujem se s. Emi in vsem našim mladim
animatorjem, ki smo v soboto, 25. 3., skupaj izpeljali oratorijski dan za 79 otrok.
Pripravljavci tega dne smo bili veseli nad udeležbo, za kar se zahvaljujemo tudi
staršem, ki ste otroke zaupali oratorijskemu programu. Ker je bila udeležba nad
pričakovanji, bomo toliko bolj pogumno stopili na pot priprave poletnega oratorija, ki
bo v Šturjah od 26. 6. – 30. 6. Prijavnice bodo na razpolago v mesecu maju.
Postni čas »pri nas doma«: Četrti postni teden. Zvečer se zberemo ob križu in
molimo eno desetko rožnega venca: Ki je za nas težki križ nesel. Spomin na
Jezusa, ki zaradi naših grehov nosi težki križ. Prosimo za milost dobre postno –
velikonočne svete spovedi. Za spoznanje lastnih grehov in za spreobrnjenje. Naj
vsak kristjan v naši župniji prejme milost iskrene spovedi in dobrih trdnih sklepov.
Maše v tem tednu zaključimo s pesmijo: Duša le … je nesel težki križ.
Sodelovanje pri križevem potu
(PETEK OB 19.00, NEDELJA OB 14.00)
Petek, 24. 3.
Petek, 31¸. 3.
Petek, 7. 4.

7. RAZ. STARŠI
6. RAZ. STARŠI
5. RAZ. STARŠI

Nedelja,26.3. Grivče
Nedelja, 2. 4.
Nedelja, 9. 4.

ŽPS + PEVCI
KARITAS
ANIMATORJI

Križev pot danes, 26. marca: Zberemo se pri kapelici v Grivčah ob 14.00. Postaje
križevega pota vodijo člani ŽPS in pevci. Zaključimo v cerkvi na Fužinah. Lepo
povabljeni. V primeru dežja bo križev pot v župnijski cerkvi.
Postni večeri 2017: Klub krščanskih izobražencev organizira postne večere, ki
potekajo v dvorani srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini. Ta teden:
četrtek, 30. marca ob 20 uri: dr. France M. Dolinar: VI STE LUČ SVETA

24 UR MOLITVE ZA DOMOVINO V KRIŽU: Začetek v petek, 31.3. ob 18h s sveto
mašo, zaključek v soboto, 1. 4. ob 18h z mašo. Vsaka župnija poskrbi za eno uro
tihe molitve pred Najsvetejšim v kapeli samostanske cerkve v Križu. Šturje pokriva
od 00.00 – 01.00. Prosim, če se lahko vsaj kdo javi, da bomo vedeli, da je ura
tihega češčenja pokrita.
Izpostavljeno Najsvetejše: V postnem času med tednom, kadar bo le mogoče, bo
pol ure pred mašo izpostavljeno Najsvetejše.
Naš mežnar Marjan jutri zaključuje zdravilišče, potem se ga nadejamo spet v
njegovi stari vlogi. Dobrodošel! Zahvala mladim, ki so ob nedeljah nadomeščali.
Povabim, da nadaljujete s pobiranjem miloščine tudi naprej.
Romarji v Romunijo: Do 20. 4. poravnajte stroške romanja, lahko v enem ali dveh
obrokih, kakor je komu lažje. Če kdo želi zdravstveno zavarovanje za tujino preko
agencije Aritours, naj do 20. 4. sporoči osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva,
točen naslov in št. osebnega dokumenta, s katerim bo potoval - osebna izkaznica ali
potni list). Avtobus je zaseden do zadnjega mesta. Vse informacije dobite
pravočasno.

Škatla »NAMENI MOLITVE«:
Na pobudo župljanov in sklenjeno na ŽPS, smo zadaj v cerkvi pod križ postavili
majhno škatlico. Tja notri lahko oddate svoje anonimne molitvene namene. Enkrat
mesečno jih bomo po večerni maši prebrali in molili po naših osebnih namenih. Župnija
naj se združuje tudi ob stiskah ali zahvalah posameznikov. Skupaj bomo izročili
Gospodu težave ali zahvale, ki jih nosimo posamezniki naše župnije. Naj se izkaže moč
skupne molitve, saj Jezus pravi: »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, sem jaz
sredi med njimi.«
Prva molitev ob anonimnih namenih bo v sredo, 5. aprila po večerni maši.

Ob 80-letnici smrti Lojzeta Bratuža kulturni dogodek v konkatedrali v N. Gorici v
nedeljo 2. 4. ob 19.30, sodelujejo: Ljubiteljsko gledališče Teharje, mešani zbor
župnije Solkan, Mešani zbor župnije Kristusa Odrešenika Nova Gorica, Mešani
zbor župnije Šturje, recital: Ljubka Bratuž Šorli: Venec spominčic možu na grob.
SKUPNA OZNANILA AJDOVŠČINA IN ŠTURJE
Radijski misijon: V cvetnem tednu, od 2. do 8. aprila, bo na Radiu Ognjišče potekal
radijski misijon, ki ga bodo letos vodili lazaristi. Misijon bo potekal pod geslom:
»Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim.« Na Radiu Ognjišče so to obliko
duhovne poglobitve v postu uvedli leta 2006 in je sedaj že stalni del njihovega
programa v postu.
Prvosobotna pobožnost v Logu bo v soboto, 8. aprila. Maša je ob
18. uri, pol ure prej pa molitev rožnega venca. Duhovniki bodo na
voljo za spoved od 15. ure do 19. ure, oziroma do konca maše.
Velikonočna spoved v Logu bo po ustaljeni navadi na veliko
sredo, 12. aprila, in sicer: dopoldne od 9. do 12. ure in popoldne od
15. do 19. ure.
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

