RAZPORED SVETIH MAŠ 30. 09. 2018 – 14. 10. 2018
26. NAV.
NED.
30. SEPT. 2018

Poned., 1. 10.
Terezija mala

Torek, 2. 10.
Angeli varuhi
Sreda, 3. 10.
Četrtek, 4. 10.
Frančišek As.
Petek, 5. 10.
M.F. Kowalska
Sobota, 6. 10.

08.00
10.00
19.00
07.00
19.00
07.00
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Bruno

27. NAV.
NED.
7. OKT. 2018

Poned. 8. 10.
Benedikta
Torek, 9. 10.
Dionizij
Sreda, 10.10.
Četr., 11. 10.
Janez XXIII.
Petek, 12. 10.
Maksimilijan
Sob., 13. 10.
28. NAV.
NED.
14. OKT. 2018

08.00
10.00
19.00
07.00
10.00
18.00
19.00
19.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
19.00
08.00
10.00
10.00
17.00

Za dušno in telesno zdravje, Grivče
Za žive in rajne župljane ter za novokrščence
++ starši, Polževa
++ starši, Grivška pot
V čast Svetogorski MB
Za zdravje v čast MB, Cebejeva
DSO: Za zdravje, Cebejeva
+ Marija, dar skupina
30. dan + Marija, IX. korpus
8. dan + Pavel, Vipavska c.
+ Franc, Kožmani
Na romanju: Janez in Pavla, Polževa
Za duhovne poklice, V. Pilona
Na romanju: Za zdravje in blagoslov v družini, C.
+ Vinko, Slomškova
Na romanju: V zahvalo, Vipavska c.
++ starši in brat
Za župljane in vse naše starejše in bolne
+ Marija in Alojz, Livada
+ Marija, Cebejeva
DSO: ++
Žapuže: Vsi pokojni, Žapuže
+ Ivan, Idrijska
Po namenu, Bazoviška
30. dan + Marija, Pot v Žapuže
30. dan + Jože, I. Kosovela
30. dan + Ivan, Vojkova
Za zdravje, Polževa
+ Marija in ++ , V. Pilona
++, Bazoviška
++
Za dar življenja
V zahvalo
Fužine: ++ starši, Bevkova
Fužine: Za žive in rajne župljane
Žapuže: + Štefan
Log: Po namenu

V nedeljo, 14. oktobra, bodo maše v Žapužah, na Fužinah in
v Logu zaradi beljenja cerkve.
Večerna maša v Šturjah odpade.

26. - 27. NAV. NED.

30. 09. 2018 – 14. 10. 2018; št. 38/18
Ob mesecu rožnega venca in Terčeljevem shodu
BRATOVŠČINA ŽIVEGA ROŽENKRANCA
Rožni venec je bil v času Lipčevega otroštva hrbtenica
družinskega bogoslužja. Verniki pri latinski maši niso
veliko razumeli, le pridigo, ki pa je bila navadno dolga. K
obhajilu so šli dvakrat na leto – za veliko noč in za božič, k
spovedi pa pogosteje.
Res domače in Bogu
JUTRANJE ZVEZDE
blizu so se ljudje
počutili pri
Vstala je zvezda Danica,
družinskem
sveta Marija Devica
bogoslužju, ko so se
in mi podala roko.
zbrali in molili rožni venec. Lahko so ga
oblikovali tudi po svoje, zlasti ob koncu,
»Z mano boš hodil po poti,
ko so molili očenaše za razne družinske
jaz ti pomagam siroti
potrebe, za žive in pokojne. Ponekod so
priti na sveto Goro!«
na koncu dodali še litanije Matere Božje.
Nekaj desetletij pred Lipčevim rojstvom so
Danes za mater izvolil
v šturski župniji poživili molitev rožnega
dobro sem rajsko Gospo,
venca. Ustanovili so Bratovščino Živega
Ona me bo pripeljala
roženkranca. Ohranjeni so seznami
na Sion, nebeško Goro.
članov Bratovščine ŽRV, ki so se obvezali,
da bodo vsak dan zmolili določeno
Butajte silni viharji,
desetko rožnega venca. Petnajst članov je
dvigaj se besno morje sestavljalo rožo Živega rožnega venca, 15
rož pa rožni grm Mariji v čast in priprošnjo.
več ne bojim se nevihte:
Seznami članov šturske Bratovščine ŽRV
z mano Brezmadežna gre!
segajo v leto 1851. V Bratovščino je bilo
F. Terčelj
vključenih nekaj manj kot 1600 ljudi.
Filip rožnega venca ni priporočal iz
dolžnosti, ker je bil duhovnik, ampak ker se je že kot otrok ob tej molitvi čutil
varnega in sprejetega v Marijino varstvo. Rastel in oblikoval se je v okolju, ki
je bilo prežeto s skrivnostmi rožnega venca.
(prim. I. Albreht, Filip Terčelj, Družina 2017, 35-36)

O Z N A N I L A 30. 9. – 7. 10. 2018

O Z N A N I L A 07. 10. – 14. 10. 2018

Uradne ure: V tem tednu odpadejo. Prve tri dni lahko pridete, ko sem doma.
Verouk je reden za vse skupine, odpade pa za 3. r. zaradi romanja.
Veroučno mašo v petek oblikuje 4. r., po priimeku od črke A do J.
Pri birmanskem verouku v petek starši ne sodelujejo.
POVABLJENI
Mladinska skupina: Petek ob 19.45 v Marijinem domu.
Lepo povabljeni srednješolci in študentje.
Molitev pred Najsvetejšim: četrtek po maši.
Spovednik iz Križa: Četrtek 17.00 – 19.00 v Šturjah.
Prvi petek: Povabljeni k sveti maši. Bolnim in starejšim bom
obhajilo prinesel naslednji petek, 12. okt., dopoldne.
Skrb za cerkev: Grivška pot, sledi Cesta IX. korpusa.

K MOLITVI
ROŽNEGA
VENCA POL
URE PRED
VSAKO
SVETO
MAŠO

Darovi za obnovo cerkve: 730,00 EUR, 6 darovalcev, Bog povrni!
Svetopisemska skupina: Prvo srečanje bo v ponedeljek, 01. oktobra zvečer
po maši. Skupina se srečuje vsak drugi ponedeljek, torej dvakrat mesečno.
Nadaljevali bomo z branjem Matejevega evangelija. Na prvem srečanju bomo
brali 13. poglavje. Sveto pismo je osnovna kristjanova knjiga, zato povabljeni na
Svetopisemsko skupino tudi novi člani. Velikokrat se sliši, da Svetega pisma ne
razumemo. Imamo priložnost, da skupaj odkrivamo pomen božje besede za
naše življenje.
Krožek kvačkanja: Prvo srečanje bo v sredo ob 16h v Marijinem domu. Krožek
poteka prvo in tretjo sredo v mesecu, vodita Bernarda in Bernadette.
Kateheti: srečanje bo v sredo ob 19.30 v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci lepo povabljeni v petek ob 16h v Marijin
dom. Skupaj s s. Emo boste izbrali knjige za branje v tem veroučnem letu.
Mavrično katehetske igre: Pri MKI prebiramo revijo Mavrica, ustvarjamo in
opravljamo izzive, s katerimi poskušamo narediti nekaj dobrega v naši župniji
ter se učimo za tekmovanje, ki poteka vsako leto v Ljubljani. Srečanja so ob
petkih ob 16.30 v župnišču. Vabljeni otroci. Vodi Kristina Pregelj.
Župnijski mešani pevski zbor: V oktobru začne z vajami župnijski MEŠANI
ZBOR. Vaje so ob PETKIH ob 20.15 v Marijinem domu. NOVI pevci in pevke
vseh glasov lepo vabljeni!
Srečanje za starejše in bolne bo v nedeljo, 7. oktobra pri maši ob 10h. Prve
klopi v cerkvi pustimo za starejše. Pri maši bo tudi obred bolniškega maziljenja.
Po maši še druženje v Marijinem domu. Kdor rabi prevoz, naj sporoči
sodelavcem Karitas (Miljeva 041 493 016).
Romarji v Medjugorje: Odhod avtobusa bo v četrtek ob 05h zjutraj izpred
župnišča. Še danes se lahko prijavite za zdravstveno zavarovanje za tujino, ker
bom jutri dopoldne to urejal na zavarovalnici.
Maša v Domu starejših občanov bo v tem tednu v torek ob 10h.
Ukulela – nadaljevalni program je namenjen starejšim otrokom in odraslim,
ki že kar dobro igrajo na ukulelo, a bi želeli izpopolniti tehniko igranja in se
preizkusiti v skupinskem igranju. Uvodno srečanje bo v ponedeljek, 8.
oktobra 2018, ob 17.00 v župnišču. Dodatne informacije: 041345475 (Tanja)

RAZPORED SVETIH MAŠ V NEDELJO, 14. OKTOBRA, GLEJTE V
RAZPREDELNICI, KJER SO OBJAVLJENE SVETE MAŠE
Uradne ure: Četrtek 09h – 11h in 17.30 – 18.30.
Verouk je reden za vse skupine.
Pri birmanskem srečanju sodelujejo starši 3. skupine.
Veroučno mašo v petek oblikuje 4. razred, od črke K naprej.
Mladinsko srečanje v petek po večerni maši v Mar. domu.
Molitev pred Najsvetejšim v četrtek po večerni maši. Pridite, molimo!
Bolnim in starejšim v petek prinesem sveto obhajilo na dom.
Skrb za cerkev: Cesta IX. korpusa, sledi Ulica Vena Pilona.
Skupina ob Katekizmu Katoliške Cerkve: Na 788 straneh je povzet nauk
Katoliške Cerkve. Knjiga je razdeljena v štiri velika poglavja: Veroizpoved,
Zakramenti, Življenje v Kristusu in Božje zapovedi ter Krščanska molitev. Ob
vsebini te knjige se bomo srečevali vsak drugi ponedeljek, izmenično s
Svetopisemsko skupino. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 8. oktobra po večerni
maši v župnišču. Povabljeni lanski in novi udeleženci.
Srečanje za vse starše veroučencev: Sestra Rebeka bo starše nagovorila v
Marijinem domu v torek, 9. oktobra ob 19.30 na temo: Prepeljimo se na drugo
stran. Srečanje bo za starše obeh župnij v sklopu misijonskega leta. Lepo
povabljeni. Srečanje bo trajalo do 60 minut.
Škofijsko srečanje birmancev 2019 bo v soboto, 13. 10. Odhod izpred
župnišča bo ob 08.45. Starši poskrbite za prevoz. Birmanci morajo imeti s seboj
malico in copate. Zaključek bo ob 13.30, ko starši odpeljejo mlade domov. Na
srečanju bodo zanimive delavnice in pogovor z obema škofoma.
Beljenje cerkve: V ponedeljek, 8. oktobra, se bo v cerkvi postavljal gradbeni
oder za beljenje cerkve. Beljenje bo pod vodstvom Petra Batiča. Maše bodo
ponovno v Marijinem domu. V nedeljo, 14. oktobra, bodo svete maše ob 8h in
ob 10h na Fužinah in ob 10h tudi v Žapužah. Vsak naj gre tja, kjer mu je lažje.
Člani ŽPS predlagajo, da gremo z avti mimo Šturskega placa in poberemo
tiste, ki nimajo prevoza do svetega Antona na Fužinah. Večerne maše to
nedeljo ne bo. V Logu pa bo ob 17h Terčeljev shod.
Moška skupina: Na pobudo nekaterih moških iz župnije, vabim moške iz naše
župnije na prvo srečanje, ki bo v soboto, 13. oktobra ob 19.30, v župnišču.
Nagovoril nas bo p. Vili Lovše, jezuit. Predstavil nam bo namen in delovanje
moških skupin po župnijah. Če bo zanimanje, se bomo dogovorili za mesečna
srečanja in določili dan in uro.
9. Terčeljev shod v Logu pri Vipavi bo v nedeljo, 14. 10. 2018. Začne se ob
16.30 z molitvijo rožnega venca. Ob 17. uri bo sv. maša. Somaševanje bo vodil
g. Ivan Albreht. Po maši bo kratka akademija s Terčeljevim recitalom Na sv.
Sion, v izvedbi recitatorjev in pevcev župnijskega MePZ iz Šturij. Lepo vabljeni!

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnija Šturje, Levstikova 1, 5270 Ajdovščina: 05 368 90 26;
odgovarja Zoran Zornik, župnik : 041 673 292, e-pošta: zoran.zornik@rkc.si;
Duhovni pomočnik g. Ivan Albreht: 041 885 796

