Maše v tednu od 29. 01. – 05. 02. 2017
Nedelja,

29. JAN. 17
4. ned. med letom

Pon., 30. 01.
Hijacinta
Torek,31.01
Janez Bosco

Sreda,01. 02.
Brigita Irska
Četrtek, 02.02

SVEČNICA
PRVI Petek,
03. 02. Blaž
PRVA Sobota,
04.02.
Nedelja,

05. FEB. 17
5 ned. med letom

08.00
10.00
18.00

++ starši in sestra Terčelj, Grivče 5
Za žive in rajne župljane
+ Branko Romih, Bevkova 2

07.00
18.30
07.00
18.30
17.00
18.30

+ Anton Curk, Cebejeva 4, 50 let od smrti
++ Kompare in Štrancar, Slejkoti 2
+ Roman in Anica Čuk, Slomškova 17
+ Marija Bolčina, Bevkova 9
8.dan+Jožef Brecelj, Žapuže 43/A /v Žap./
++ starši in sorodniki, Grivče 4
30. dan + Branko Trošt, IV. Prekomor. 12
++ Ferjančič, Vipavska 16
+ sestra in bratje Vidrih, Ob Hublju 8
Za vnuke in vnukinje
Za duhovne poklice
+ Srečko Zajec, Polževa 13/č
+ Pavla in Matija Ferjančič, Idrijska 8
+ Franc Praček, Cebejeva 10
Za žive in rajne župljane
+ Ana in Benjamin Kobal, Idrijska 28

08.00
18.00
07.00
18.30
07.00
18.30
08.00
10.00
18.00

STATISTIKI 2016 NA ROB
Verouk in vzgoja po Jezusovem nauku: V letošnjem letu je k verouku vpisanih
240 veroučencev, od teh se jih 48 pripravlja na prejem svete birme.
Poklicanost družine, pravi papež Frančišek, je gledati Jezusa. Družina ni le tista, ki
evangelij sprejema, ampak je družina predvsem tista, ki evangelij živi. Družina je
torej kraj posredovanja evangelija. Zato se iskreno zahvaljujem tistim staršem, ki
otrok niste le vpisali k verouku, ampak jih v verskem čutu tudi s svojim zgledom in
prizadevanjem vzgajate. Lepo je videti družine v naši župniji, kjer se vsi člani
udeležujete nedeljskih svetih maš in ste vključeni v življenje župnije: odrasli kot
pevci, bralci, člani raznih skupin, otroci pa kot strežniki, pevci, člani skupin za otroke.
Zelo vas potrjujem v vaših prizadevanjih. Župnija z vami postaja živahnejša.
Spodbujam tudi tiste družine, ki morda še bolj iz obrobja ogledujete naše župnijsko
življenje. Vem, da ste vpeti v raznolike službe in preizkušnje, a prav zato vam
voščim, da bi vam vera postala pomoč na tej poti, ne pa dodatna obveznost, ki se jo
včasih postavlja na zadnje mesto, kot enega izmed »krožkov«. Naj tudi vam vera,
živeta preko župnijske skupnosti, prinese veselje in novih moči, ki jih vsi
potrebujemo za naše potovanje skozi življenje.
Ko svoje otroke v družini vzgajate v veri, vam z veroukom pomagamo vero
vključevati v širšo skupnost, ki je župnija. Višek vere je nedeljsko skupno
praznovanje ob oltarju, kjer naj krščanska družina nikoli ne manjka.
Vsem katehetom se za velikodušno pomoč pri tem iskreno zahvaljujem.

4. nav. ned.
29. 01. 2017 – 05. 02. 2017; št. 5/17
Blagor ubogim v duhu
29. januar: 4. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Mateju
(Mt 5,1-12)

Evangelij: Mt 5, 1 – 12a
VESELITE SE!
Jezusov govor na gori nekateri strokovnjaki imenujejo »manifest« - niz
opažanj o tem, kakšen naj bi bil ta svet.
Poznamo politične manifeste, ki včasih
zvenijo prav smešno. Kandidati za
oblastnike želijo na vse načine pridobiti
podporo javnosti in obljubljajo nemogoče, pretiravajo. Obljubljajo bogastvo,
zdravje, srečo, blaginjo. In ko se
njihove obljube ne uresničijo, se
zaupanje v kandidate sprevrže v
razočaranje.
Jezus se ne poteguje za naš glas, ne
potrebuje ga. V blagrih z malo besedami in z veliko gotovostjo pravi: »Tako
bo.« Toda to, kar BO, se ne bo zgodilo
zaradi njegovih vladarskih sposobnosti,
ampak zaradi NAS: če bomo usmiljeni,
bomo sami deležni usmiljenja; čeprav
nas obkladajo z žaljivkami, bomo v
nebesih deležni velikega plačila, če
bomo potrpežljivi, vztrajni v dobrem…
Naj nam to zagotovilo poglobi vero
vanj. Jezus ne bo prelomil obljube, ki
nam jo je dal. Nevarnost, da se obljube
ne bi izpolnile, je v nas: zaradi naših
prelomljenih
obljub,
zaradi
naše
ničkolikokrat prelomljene zvestobe in
neizpolnjenih obljub.

Ko je videl množice, je šel na
goro in, ko je sédel, so k njemu
stopili njegovi učenci. 2 In odprl
je usta in jih učil: 3 »Blagor
ubogim v duhu, zakaj njih je
nebeško kraljestvo. 4 Blagor
krotkim, zakaj ti bodo deželo
posedli. 5 Blagor žalostnim,
zakaj ti bodo potolaženi.
6 Blagor lačnim in žejnim
pravice, zakaj ti bodo nasičeni.
7 Blagor usmiljenim, zakaj ti
bodo usmiljenje dosegli. 8 Blagor
čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga
gledali. 9 Blagor miroljubnim,
zakaj ti bodo božji otroci.
10 Blagor njim, ki so zaradi
pravice preganjani, zakaj njih je
nebeško kraljestvo. 11 Blagor
vam, kadar vas bodo zaradi
mene zasramovali in preganjali
in vse hudo zoper vas lažnivo
govorili. 12 Veselite se in radujte,
zakaj vaše plačilo v nebesih je
veliko. Tako so namreč
preganjali tudi preroke, ki so bili
pred vami.
1

OZNANILA ŠTURJE
Uradne ure: Četrtek od 09.00 – 11.00, popoldne ne bo uradnih ur.
Darovi v preteklem tednu: 100 EUR za cerkev, 1
darovalec. Bog povrni!
Verouk v tem tednu reden za vse skupine.
Pri birmanskih skupinah bodo v petek sodelovali
starši 2. skupine: Bevk, Čotar, Čuk, Keš, Kobal,
Obljubek, Podgornik, Štrancar.
Čiščenje in krašenje cerkve: od 04.02. – 17.02.:
Kožmani, sledijo Cankarjev trg, Levstikova in Goriška.
Srečanje liturgičnih bralcev bo v ponedeljek, 30. januarja.
Svetopisemska skupina bo imela srečanje v sredo, 1. februarja.
Češčenje Najsvetejšega: Vabljeni pred Jezusa v četrtek po maši.
Blagoslov družin in posameznikov: V tem tednu bom obiskal domove:
Ponedeljek: dopoldne in popoldne: Grivška pot
Torek: IV. Prekomorska in IX. Korpus
Četrtek od 11.00 – 12.00: Ob Hublju
Četrtek od 14.00 do 17.30: Slomškova, Cankarjev trg, Štrancarjeva, Levstikova
Petek: Grivče
Gospodovo darovanje – svečnica: V četrtek bomo obhajali praznik Gospodovega
razglašenja, svečnico. Pred večerno mašo vam bodo sodelavci Karitas delili svečke,
ki jih bomo na začetku maše blagoslovili. Po maši pa smo vsi povabljeni, da s
prižganimi svečami gremo pred Terčeljev spomenik, kjer nam bodo pevci zapeli še
nekaj pesmi, prisluhnili pa bomo tudi recitalom. Kulturni program bo v spomin na
kulturni praznik, ki ga bomo praznovali naslednji teden. V primeru slabega vremena
bo kulturni program v cerkvi. Tako je bilo sklenjeno na 2. srečanju Terčeljevega
odbora, ki se je sestal v župnišču v soboto, 21. januarja 2017.

Sredi zime obhajamo svečnico. Na praznik zjutraj smo v snegu in burji
hiteli v cerkev. Navadno so v cerkvi zabučale orgle in zadonele mašne
pesmi. Cela cerkev zažari v lučkah. Duhovnik poškropi sveče z
blagoslovljeno vodo in v molitvah kliče po ognju in luči. Njegove
prošnje izzvene v prisrčno željo, da bi verniki odprli svoja srca
svetemu ognju osrečujoče Božje ljubezni in svoje oči Svetemu Duhu,
da bo luč pregnala slepoto strasti in teme; da bomo deležni večne luči.
Filip Terčelj, Naš čolnič 1927
Veroučna in mladinska maša bo v petek ob 18.30. Mašo oblikuje 5. razred.
Prvi petek: Počastimo Jezusovo Srce in zadoščujmo za grehe vsega sveta. Maša
za duhovne poklice. Prosimo Gospodarja žetve, da izbere in pokliče delavce za
svojo žetev.
Obhajilo bolnikom in starejšim prinesemo na dom v petek dopoldne.

PREDSTAVITEV ROMANJA V ROMUNIJO: Predstavitev v sliki in besedi bo v
petek, 3. februarja, po večerni maši v Marijinem domu. Lepo povabljeni vsi, ki vas
romanje po Romuniji zanima, da se boste lažje odločili.
Prva sobota: V pripravi na 100 letnico fatimskih prikazovanj obnovimo zvestobo do
Marijinega Brezmadežnega Srca. Spovednik iz Križa bo v Šturjah na razpolago za
sveto spoved v soboto, 4. februarja, od 17.30 dalje.
IZ SKUPNIH OZNANIL
Nedelja svetega pisma
Zadnja nedelja v januarju, letos 29. januarja, je praznik Svetega pisma. Je dan v
letu, ko se posebej ustavimo in se zahvalimo Bogu za dar napisane Božje besede.
Spomnimo se bogate svetopisemske dediščine, ki jo imamo Slovenci in ki nam je
danes lahko velika spodbuda in navdih. Obenem je to priložnost za iskanje načinov,
kako »bolje ravnati z Božjo besedo« (2 Tim 2,15)
Geslo letošnje nedelje Svetega pisma se glasi: Ljubezen nikoli ne mine. Ta Pavlova
trditev je resnična in zanesljiva, kajti ljubezen ostane na veke.
Tudi letos bo na nedeljo Svetega pisma, 29. januarja ob 15. uri, v prostorih
Škofijske gimnazije srečanje ob Božji besedi. Gost srečanja in predavatelj bo škof
Jurij.
Prva sobota v Logu
V soboto, 4. februarja vabljeni na prvosobotno pobožnost v Logu. Ob 16. uri je
priložnost za sveto spoved, ob 16.30 molitev rožnega venca in ob 17. uri sveta
maša. Sodelujeta župniji Col in Podkraj.
V jubilejnem letu fatimskih prikazovanj smo vsi povabljeni, da se poglobimo v
sporočilo, ki ga je vsemu človeštvu namenila Marija v Fatimi. To je klic k lastnemu
spreobrnjenju in molitvi za spreobrnjenje sveta in zadoščevanju za grehe, s katerimi
svet žali Boga.
N A P O V E D N I K:

Kateheti: srečanje bo v ponedeljek, 6. 2., po večerni maši.
Pripravljamo romanje skupaj z župnijo Ajdovščina in Aritoursom: ROMUNIJA
CENA: 439 EUR (45 oseb). Romanje bo od 27. 4. do 2. 5. 2017. Prijavljenih je 30
župljanov. Lahko povabite tudi svoje prijatelje izven naše župnije. Prijave bomo
sprejemali do sredine februarja.
SMUČARSKI DAN ŠTURSKE ŽUPNIJE: V soboto, 11. februarja, bomo organizirali
avtobusni prevoz za smučarje. Vabim, da gremo skupaj v Zoncolan (IT) in en dan
preživimo skupaj na smučišču. Cena smučarske karte: odrasli 35 EUR, mladoletni
26 EUR, mlajši od 10 let gratis. Birmanci in mladinci lahko sami, mlajši pa v
spremstvu staršev. Prijave sprejemam osebno ali na e-pošto do 4. februarja. Stroške
avtobusa si razdelimo glede na število potnikov. Smučišče je primerno za družine.
Za varnost in odgovornost poskrbi vsak sam.
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

