RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 28. 05. – 04. 06. 2017
7. VELIKON.
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V čast MB za zdravje in blagoslov, Kožm. 4
Za prvoobhajance in vso župnijo
Šmarnice, litanije, blagoslov
+ Julijan Pipan, Cebejeva 25
Za zdravje Vodopivec in Krušec – v Domu
8. dan + Boža Trošt, IV. Prekomorske 12
+ Silva Sulič, Bevkova ulica
++ starši Velikonja in Koren, Kidričeva 29
Za zdravje, Žapuže 43/B
++ sorodniki, Dolga Poljana 3/C
+ Vanda in Ivan Černigoj, Cankarjev trg 9
++ Lemut in Šatej, Kožmani 6
+ Anica Repič, Cankarjev trg 16
+ Poldka in Matija Brecelj, Žapuže 112
Za duhovne poklice
Za zdravje, Cebejeva 6
++ Žejn, Grivška pot 13
++ Kobal, Goriška 27/A
Za žive in rajne župljane
+ Jožefa Brecelj, Cebejeva 34/A

Napovedujemo poletne programe za otroke in mlade:
Oratorij v Šturjah od ponedeljka, 26.6. do petka, 30.6.2017. Povabljeni otroci, ki
bodo v veroučnem letu 2017/18 obiskovali verouk, vključno s predšolskimi otroki.
Prav tako vabimo medse tudi še nove animatorje. Prijavnice bodo otroci dobili pri
verouku ali tudi na spletni strani župnije Šturje, Še v tem tednu sprejemamo
prijave za oratorij: oratorij.sturje@gmail.com
Festival mladih v Medjugorju: Festival je vsako leto
od 1. – 6. avgusta. Vabim mlade, da se prijavijo meni
osebno. V kolikor bo dovolj zanimanja, bomo
organizirali prevoz, vračali pa se bomo 5. avgusta.
Prijave sprejemam do konca meseca maja.
Počitnice za strežnike in
skupaj z mladimi: Rezerviral
v župniji Ankaran od 13.
popoldne. Prijave do konca
dobili strežniki v zakristiji, pevci na pevski vaji ali pa na
Šturje.

otroški pevski zbor
sem počitniške prostore
8. popoldne do 16.8.
maja. Prijavnice bodo
internetni strani župnije

7. velik. ned.
28. 05. 2017 – 04. 06. 2017; št. 20/17
28. maj: 7. velikonočna

Oče bo poveličal svojega Sina

Evangelij: Jn 17, 1 – 11a

Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 17,1-11)

PRIŠLA JE URA
Dolgo pričakovana ura, tista, za katero
se je Jezus rodil. Starodavne prerokbe
se bodo zdaj spremenile v grozljivo in
potem veličastno resničnost, ko bo
Jezus umrl strašne smrti in spet vstal v
slavi.
Sedaj, ko je dokončal svoje delo, je
odprl srce Očetu. S posebno ljubeznijo
mu izroča svoje učence, ki bodo
nadaljevali njegovo delo na zemlji. Želi
jih pripraviti za pot, ki je pred njimi.
Prosi ga zanje in za vse, ki jim bodo
sledili. Prosi, da bi bili eno…
Štirideset dni pozneje so se učenci
spet zbrali na kraju, kjer so slišali te
besede. Z njimi je bila njegova Mati,
skupaj z njimi je molila.
V Gospodovo velikoduhovniško molitev
smo danes vključeni mi vsi. Mi, ki živimo v 21. stoletju, imamo srečo, da smo
bili priče izpolnitvi skoraj vseh Božjih
obljub in srečanj z njegovim ljudstvom:
stvarjenju, učlovečenju, Jezusovi smrti,
vstajenju in vnebohodu ter izlitju
Svetega Duha. Ostane samo še eno:
Jezusov drugi prihod v slavi. Kakor so se
vse druge Gospodove obljube zagotovo
izpolnile, se bo tudi ta. Ali bomo
pripravljeni na ta dan?

Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti
nebu in dejal: »Oče, prišla je ura.
Poveličaj svojega Sina, da Sin
poveliča tebe, kajti dal si mu oblast
nad vsakim človekom, da bi dal
večno življenje vsem, ki si mu jih dal.
Večno življenje pa je v tem, da
spoznavajo tebe, edinega resničnega
Boga, in njega, ki si ga poslal,
Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal
na zemlji s tem, da sem dokončal
delo, ki si mi ga dal, da ga opravim.
In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z
veličastvom, ki sem ga imel pri tebi,
preden je bil svet. Razodél sem tvoje
ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta.
Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so
se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da
je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti
besede, ki si mi jih dal, sem dal njim.
Oni so jih sprejeli in resnično
spoznali, da sem izšel od tebe, in
verovali, da si me ti poslal. Jaz
prosim zanje. Ne prosim za svet,
temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so
tvoji; in vse moje je tvoje, in kar je
tvoje, je moje in poveličan sem v njih.
Nisem več na svetu; oni so na svetu,
jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče,
ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga
dal, da bodo eno kakor midva.«

OZNANILA ŠTURJE 28. 05. – 04. 06. 2017
Uradne ure: V sredo 09.00 – 11.00 in 17.30 – 18.30. Sledite oznanilom, ker med
poletjem ne bodo uradne ure vedno ob četrtkih. Seveda ste vedno dobrodošli, če
sem doma. Nikar se ne bojte priti v župnišče.
Češčenje Najsvetejšega: Z junijem bomo nadaljevali z ustaljeno prakso
četrtkovega češčenja ob kratkih mislih, tišini in pesmi. Lepo povabljeni, da skupaj
počastimo Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.

Terčeljev odbor se je sestal v četrtek. Odločili smo se, da bomo 100 letnico nove
maše Filipa Terčelja obhajali v nedeljo, 18. junija pri sv. Antonu na Fužinah, maša
bo ob 10h, v župnijski cerkvi ta dan ne bo maše ob 10h. Filip Terčelj je namreč novo
mašo obhajal na Fužinah v nedeljo po svetem Antonu.
Naš mežnar Marjan je v preteklem tednu srečal Abrahama. Za njegovih 50 let
življenja mu iskreno čestitamo, želimo Božjega blagoslova in se mu iskreno
zahvaljujemo za njegovo delo v naši župniji. Marjan, Bog te živi še na mnoga zdrava
leta!

Darovi v zadnjem tednu: Za cerkev: 150 EUR, 2 darovalca
Preostanek od zbiranje za cvetje: 60 EUR za cerkev
Namesto cvetja + Boži dar za cerkev: 61 EUR
Verouk: Verouk v tem tednu zaključujemo, otroci bodo dobili spričevala. Ta bodo
natisnjena na list, hranite ga doma, v arhivu ostaja kopija. Čez poletje še vedno
povabljeni, da otroci ob nedeljah vzamejo listek in ga prilepijo v liturgični zvezek,
predvsem pa poiščejo odgovor na vprašanje.
Čiščenje in krašenje cerkve: Lavričeva 31 do konca, sledi na Brajdi.

NAPOVEDNIK
~ Naslednja krstna nedelja bo 11. junija in 02. julija ob 10h. Otroke čim prej
prijavite za krst. Po teh dveh datumih bo krst šele jeseni.
~ Priprava staršev na krst otrok
Skupna priprava staršev (in botrov) bo v mesecu juniju: 6., 13. in 20. junija, v
Marijinem domu v Šturjah. Začetek vsakokrat ob 20. uri.
~ Mavrično romanje na Sveto Goro odpade, ker ni prijav.

Mesec maj – šmarnice: Sklep šmarnic bo v sredo. Otroci, ki so sodelovali pri
Slomškovem bralnem priznanju, bodo ta dan po končani maši dobili priznanje.
Prvoobhajanci: Naših 16 otrok (6 deklic in 10 fantov) danes obhaja praznik prvega
svetega obhajila. Iskreno jim čestitamo. Dragi starši, počitnice bodo preizkušnja,
koliko resno smo vzeli pripravo na obhajanje nedeljske evharistije. Naj otroci med
poletjem utrjujejo zvestobo do nedelje in svetega obhajila,
Binkoštna devetdnevnica: V tem tednu vztrajajmo v prošnji za darove Svetega
Duha.

IZ SKUPNIH OZNANIL

~ Sporočila Karitas.
-

Romarski dan Škofijske Karitas bo v soboto, 3. junija v Batujah. Program poteka od
10.00 do 13.30. Vsi člani Karitas lepo vabljeni!

-

Romanje na Brezje. Narodno romanje bolnikov in invalidov bo v soboto, 17. junija
2017. Dekanijska Karitas organizira avtobuse, prijave pa zbira voditelj Župnijske
Karitas. Iz Ajdovščine bo odhod avtobusa ob 7.00. Cena prevoza in kosila je 15€, ki ji
poravnate na avtobusu.

Kateheti: Povabljeni k refleksiji veroučnega leta in obenem načrtovanje za naslednje
leto. Srečanje bo jutri, ponedeljek, 29. 5. ob 19.45, v župnišču.

~ Shod v Logu. Na binkošti, 4. junija, je redni shod v Logu. Tema nagovora: Poklicanost

Večerna zarja: Srečanje slovenskih skupin bo v Celju v četrtek. Odhod avtobusa bo
iz avtobusne postaje v Ajdovščini ob 07.30, nato avtobus pobere še šturske romarje
pred župniščem v Šturjah, Levstikova 1. Vračamo se popoldne.

~ Tedni duhovnosti v Stržišču. Letošnje poletje bodo v Stržišču potekale naslednje

Prvi petek: obhajilo starejšim prinesemo v dopoldanskem času. Vsi ostali vabljeni k
svet maši. Počastimo Jezusovo Srce. Vsak prvi petek se v župniji obhaja sveta
maša za duhovne poklice. Naj nas ta veliki namen zbere v prošnji h Gospodarju
žetve, da pošlje delavcev na svojo žetev.
Župnijski vrt: Dela gredo h koncu. V četrtek bomo sfrezali zemljo, v petek in soboto
pa pregrabili zemljo in pobrali kamenje, da bomo lahko sadili travo. Lepo prosim za
pomoč v petek po 08h in po 16h ter v soboto po 08h, da zaključimo s tem projektom.
Katehetska nedelja: V nedeljo, na Binkošti, bo ob 10h katehetska maša. Zahvalili
se bomo Bogu za pastoralno leto. Obenem se iskreno zahvaljujem katehistinjam
Marjani, s. Emi, Ceciliji, Nadji in Danici ter katehetom Bernardu, Marku in Mateju za
sodelovanje pri predšolskem, šolskem in mladinskem verouku. Naj vam bo Bog
bogat plačnik za vaše katehetsko in pričevalsko delo.

družine: gledati Jezusa. Ob 16. uri je priložnost za spoved, ob 17. uri pa sveta maša. Mašo
oblikuje župnija Šturje.
dejavnosti:
Tedni za srednješolce: 1.) 2. do 9. julij; 2.) 9. do 16. julij; 3.) 23. do 30. julij; 4.) 30. julij
do 6. avgust.
Za družine (zakonci in odrasli): 1.) 10. do 13. avgust; 2.) 17. do 20. avgust.
Mladi pari: 6. do 8. avgust.
Študenti (in mlajši zaposleni): 16. do 23. julij.
Prijave in informacije: www.pot.rkc.si
CIRIUS VIPAVA organizira zanimive programe, lahko si jih ogledate na oglasni deski na
cerkvi. Izpostavim: Ponedeljek, 29. 5. v škofijski gimnaziji v Vipavi ob 17.30: Karel Geržan: Za
radost sobivanja. Lepo vabljeni!

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

