RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 27. 08. – 03. 09. 2017
21. NAV.
NED.
27. AVG. 2017

Pon., 28. 8.
Avguštin
Torek, 29. 8.
Mučeništvo
J. Krstnika

Sreda, 30. 8.
Srečko, muč.

Četrtek, 31. 8.
Nikodem

PRVI Petek,
01. 9.
PRVA Sobota,
02. 9.
22. NAV.
NED.
03. SEPT. 2017

08.00
10.00
19.00

+ Vida Bratina, Vojkova 5
Za župnijo in vse novokrščence
+ Egon Stibilj, Idrijska 6

07.00
10.00
19.00
07.00
19.00

+ Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c
Maša v domu starejših
V dober namen, Žapuže 31
V čast sv. Cirilu in Metodu, Grivška 26
+ Alojz Bizjak, Idrijska 23

07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00

++ vaščani Grivč
Za zdravje vnuka, Kidričeva 50
++ Likar, Grivška pot 22
Za duhovnike
Za zdravje, Cebejeva 6
++ katehistinje: s. Aleksandra, s. Frančiška,
Marinka in Slavica
+ Ivan Stibilj, Plače
Poročna sveta maša v Šturjah
+ Mirko Blažko, Žapuže 12
V zahvalo, Cebejeva 1
Za žive in rajne župljane
+ Halina, Angela, Zdravko, Stane, Kožm. 18

07.00
13.15
19.00
08.00
10.00
19.00

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, 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. Lahko se vpišete v zakristiji, v župnišču, po telefonu ali na e-pošto.
Slovensko društvo Hospic, Območni odbor severne Primorske bo v četrtek, 7.
septembra 2017, ob 18. uri, v Lavričevi knjižnici organiziralo 2. Hospicitat. Spregovorili
bomo o žalovanju, ter kako se soočamo z izgubo bližnje osebe. Poudarili bomo pomen naših
programov, s katerimi nudimo pomoč žalujočim in njihovim najbližjim pri olajšanju procesa
žalovanja in čim boljši integraciji v družbo in življenje. S pomočjo različnih oblik pomoči,
podpore in izobraževanja pomagamo žalujočim pri odkrivanju lastnih virov moči. Naša gostja
bo predsednica Območnega odbora Maribor, gospa Nada Wolf, dolgoletna sodelavka
Slovenskega društva Hospic.
Prihodnji 3. Hospicitat bo v oktobru, namenjen bo žalujočim otrokom, ki trpijo izgubo bližnje
osebe. Ta večer bo gostja Neža Kotnik vodja programa žalovanja otrok na nacionalnem nivoju
Slovenskega društva Hospic.
Plakat je na oglasni deski na cerkvi.
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Uradne ure: četrtek 09.00 –11.00 in 17.30 – 18.30.
Dar za cerkev: 100 EUR, 2 darovalca; dar za
Oznanila 30 EUR, Bog povrni.
Čiščenje in krašenje cerkve: Kidričeva ulica, sledi
Pot v Žapuže.
Češčenje Najsvetejšega: v četrtek po maši.
Krstna nedelja: Naši novokrščenci: Jaša, Maj,
Junija, Dan, Tilen, Lucija. Iskreno čestitamo staršem
in jim želimo, da čim boljše izpolnijo obljubo vzgoje po
nauku Jezusa Kristusa.
Počitnice za otroke v Ankaranu: Nekatere zdravstvene kartice otrok so še v
župnišču, prosim, da jih čim prej vzamete.
Oklicana sta: Ženin Ambrož Kodelja, sin Darija in Damijane roj. Stanič, Ložice 92,
župnija Gorenje Polje, in nevesta Jasmina Baraković, hči +Naila in Tamare roj.
Vidmar, Bevkova 1, župnija Šturje. Naj ju spremlja Božji blagoslov in naše dobre
želje!
Nedeljski popoldne 27. avgust: Če kdo želi na nedeljski potep, bomo danes šli
skupaj z avtomobili v Šebrelje na Cerkljanskem. Ogled župnijske cerkve, ki je primer
lepe urejenosti, ogled podružne cerkve sv. Ivana Krstnika na razgledni točki, voden
ogled z lokalnim vodičem po arheološkem parku Divje babe (vstopnina 3,5 EUR).
Odhod izpred župnišča ob 13.30. Priporočam primerno obutev za tiste, ki bi šli v
arheološki park.
S. Vida odhaja na novo službeno mesto v Rim, kjer bo namestnica vrhovne
predstojnice reda ali generalna vikarica. Za to izvolitev sestri Vidi iskreno čestitamo
in ji želimo obilo Božjega blagoslova pri njenem odgovornem poslanstvu. Od nje se
bomo poslovili naslednjo nedeljo, 3. septembra ob 10h. V Šturjah jo bo kot prednica
nadomestila s. Mihaela Berčon, ki je do zdaj bila prednica v skupnosti na Viču v
Ljubljani. V Šturje bo prišla enkrat v septembru, ko bo na Viču zaključila svoje
poslanstvo.
Seja ŽPS bo v sredo ob 19.30 v župnišču na Levstikovi 1. Vse člane ŽPS lepo
vabim na sejo ob začetku pastoralnega leta. Če ima kdo od vernikov kaj sporočiti na
sejo (pobude, vprašanja, predloge,…), naj to sporoči župniku do torka zvečer.

Novo šolsko leto: Naši šolarji in šolniki začnejo v petek novo šolsko leto. Tako
učencem kot vsem učiteljem in profesorjem želimo srečen začetek. Lepo vabim, da
začnemo šolsko in veroučno leto s sveto mašo v petek za učence in učitelje,
vzgojitelje, profesorje… Učenci s torbami, učitelji s kakim drugim predmetom kot
simbolom svojega poslanstva, da blagoslovimo nov začetek.
Obisk bolnih in ostarelih bo v petek dopoldne, prinesem sveto obhajilo na dom.
Družinski verouk: Vpis k družinski katehezi bo v petek po večerni maši v Marijinem
domu (19.45). Družine, ki ste se odločile za to obliko kateheze v tem pastoralnem
letu, povabljene v petek k vpisu in prvi predstavitvi.
Vpis v predšolski verouk in v 1. razred bo v soboto po večerni maši, okrog 19.30.
Starši lepo vabljeni, da se srečamo v Marijinem domu.
Shod v Logu bo v nedeljo, 3. septembra. Maša ob 17h, prej priložnost za sveto
spoved.
Po končanih počitnicah se spet lahko vpišete v župnišču in povabite župnika na
nedeljsko kosilo. Hvala.

VEROUČNEMU LETU NAPROTI
Spremljajte spremembe urnika. 5. razred je zamaknjen za pol ure.
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*Vsaka družina, ne glede na število otrok, prispeva 10 EUR za ogrevanje Marijinega
doma. Če kdo ne zmore, to ni ovira za vpis k verouku.
*Vsi veroučenci, razen 9. razreda, uporabljajo Liturgični zvezek kot pripomoček pri
vzgoji za nedeljsko božjo besedo. Razdelili jih bomo staršem pri vpisu k verouku,
cena je 4 EUR. Ostale pripomočke kupite v Zvončku.
*Bodite pozorni: Otroci 7. razreda uporabljajo učbenik in delavni zvezek za 8. razred,
naslov: V življenje.
*Starši vpišejo otroka k verouku, tako kot lani, na prvem srečanju za starše. Starši, ki
imajo pri verouku več otrok, se udeležijo enega srečanja in pri tem vpišejo vse
otroke. Če je le mogoče, se udeležite srečanja za starše s svojo skupino. Vpisi bodo
potekali takole:
Vpis v 2. razred: ponedeljek, 4. 9. ob 19.30 v MD
Vpis v 3. razred: torek, 5. 9. ob 19.30 v MD
Vpis v 4. in 5. razred: sreda, 6. 9. ob 19.30 v MD
Vpis v 6. in 7. razred: četrtek, 7. 9. ob 20h v MD
Vpis v 8. razred: petek, 8. 9. ob 20h v MD
Vpis v 9. razred: sobota, 9. 9. ob 19.30 v MD.
*Kot je bilo povedano že v juniju: Družinski verouk je namenjen vsem otrokom iz ene
družine, verouka pa se udeleži vsaj eden od staršev. Delo bo potekalo po starostnih
skupinah, posebej tudi za starše. Otrokom se ni potrebno udeleževati rednega
verouka, ker se udeležujejo družinskega. Prednost: Vključena je vsa družina, vsi
otroci iz družine se istočasno udeležijo verouka, kar je ugodno za tiste, ki jih vozijo.
*Maša ob začetku šolskega leta bo v petek, 1. sept. Vabim k sveti maši za blagoslov
šolskega in veroučnega leta vse učitelje in profesorje ter otroke in starše. Otroci naj
k tej maši prinesejo šolsko torbo za blagoslov. Začetek verouka bo 4. septembra.

NAPOVEDNIK
*Tečaj za krst: Starši, ki boste v prihodnje krstili prvega ali drugega otroka, vabljeni
na tečaj za starše pred krstom otrok. Začnemo v torek, 5. septembra ob 20h, tri
zaporedne torke. Tečaj je namenjen obema staršema, lahko se ga udeležite že pred
rojstvom otroka.
*Tečaj za zakon: Jesenski tečaj začne v nedeljo, 10. sept.
ob 16h v Škofijski gimnaziji v Vipavi, traja 6 zaporednih
nedelj po 90 minut. Vsaj teden dni prej se prijavite pri
domačem župniku, vsaj telefonsko. Tečaj priporočam zlasti
tistim, ki se boste poročili naslednje leto. Naslednji tečaj bo
predvidoma v januarju ali februarju.
*Molitveno romanje v Medjugorje bo z duhovno obnovo na
poti za našo župnijo od 12. – 14. oktobra 2017. Prijave sprejemam do konca
septembra oz. do zapolnitve sedežev na enem avtobusu. Cena 110 EUR za prevoz
(vsaj 40 potnikov) in polni penzion v nastanitvi blizu cerkve. Odhod v četrtek zjutraj,
vrnitev v soboto zvečer, dve nočitvi, dnevna vožnja.
V naslednjih Oznanilih boste lahko prebrali predstavitev skupin za pastoralno leto 2017/18.
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

