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Advent pri nas doma: Ob prvi adventni svečki se 
spomnimo, da je Bog stvarnik sveta in vseh ljudi. 
Pomislimo na ljudi v naši družini in v okolici. Ali sem z 
vsemi v dobrih odnosih? Morda komu nisem še 
odpustil. V ta ranjeni odnos povabim Jezusa, to so 
moje jaslice Zanj. On prinaša mir v naša srca in v 
naše vezi. Advent, priprava na Božič, je priložnost za 
spravo, saj smo vsi ljubljeni Božji otroci.  
Molitev ob prvi svečki: Bog je naš Oče. V družini skupaj, kot Božji sinovi in 
hčerke, zmolimo Oče naš. In se zahvalimo, da smo skupaj, kot družina, kot 
župnija. Naj si bom v družini ali sam, se zavem, da smo kot župnija ena 
velika družina, bratje in sestre smo med seboj. In Bog je naš dobri Oče, ki 
nam pošilja svojega Sina, v njem smo bratje in sestre. 
Po molitvi si v družini povemo, kaj smo v tem dnevu prejeli drug od drugega 
in se za to zahvalimo. Veselimo se majhnih lepih dogodkov. Ti drobni 
dogodki so podaljšana roka Očetove ljubezni. 
 

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: 041673292,  e-pošta: zoran.zornik@rkc.si;    
duhovni pomočnik g. Ivan Albreht:  041 885 796 
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BODITE BUDNI, DA BOSTE 

PRIPRAVLJENI 
(Mt 24,37-44) 

Tisti čas je Jezus rekel 
svojim učencem: »Kakršni 
so bili Nóetovi dnevi, tako 
bo tudi ob prihódu Sina 
človekovega. Kakor so 
namreč v tistih dneh pred 
potópom jedli in pili, se 
ženili in se možile do dne, 
ko je šel Noe na ladjo, in 
niso ničesar slutili, dokler 
ni prišel potop in vseh 
odnesel, tako bo tudi ob 
prihódu Sina človekovega. 
Takrat bosta dva na polju: 
eden bo sprejet, drugi 
puščen. Dve bosta mleli 
na kamnu: ena bo 
sprejeta, druga puščena. 
Bodite torej budni, ker ne 
veste, katerega dne pride 
vaš Gospod! Vedite pa: ko 
bi hišni gospodar vedel, ob 
kateri straži pride tat, bi 
ostal buden in ne bi pústil 
vlomíti v svojo hišo. Zato 
bodite tudi vi pripravljeni, 
kajti ob uri, ko ne 
pričakujete, bo prišel Sin človekov.« 

1. ADV. NED. 
01. DEC. 2019 

 

08.00 
10.00 
18.00 

 

+ Pavel Mikuž, Idrijska 5 
Za žive in rajne župljane 
Za družino, dar Vermiglio 

Poned.,02. 12. 
Bibijana 

07.00 
10.00 
18.30 

 

++ starši Pegan, Cebejeva 39 
DSO: ++ starši Trošt 
30. dan + Maksa Bratina, V. Pilona 11 

Torek, 03. 12. 
Fran. Ksaver 

07.00 
17.30 
18.30 

 

V zahvalo in priprošnjo MB, Bazoviška 15 
ŽAPUŽE: + Fani in Jože Brecelj, Žapuže 103 
+ Sergeja Volk, Bevkova 2 
8. dan + Vida Semič, Bevkova 4 

Sreda, 04. 12. 
Janez Damaščan 

07.00 
18.30 

 
 

+ Leopold in Jožefa Kovšca, Goriška 9 
+ Marija Rainer 

Četrtek, 05.12. 
Krispina 

07.00 
18.30 

 

+ Franc Praček, Cebejeva 10 
Za duhovnike 

Petek, 06. 12. 
Miklavž 

07.00 
18.30 

Za zdravje in za srečno zadnjo uro, Kožmani 
+ Albina Krapež, IV. Prekomorska 12/a 

Sobota, 07.12. 
Ambrož 

 

07.00 
18.30 

 
 

+ Jože Bajc, Kosovelova 1 
++ Ergaver, Lavričeva 43 

2. ADV. NED. 
BREZMADEŽNA 

08. DEC. 2019 
 

08.00 
10.00 
18.00 

++ starši Stibilj, Žapuže 31 
Za žive in pokojne župljane 
+ duh. Filip Terčelj, Grivče 

1. ADV. NED. 

Filip Terčelj o zmernosti 
Življenje na uči to resnico: živimo v stalni 
nevarnosti, da zavladajo našemu srcu 
razni maliki; morda prav podli: poželenje 
oči (denar) ali poželenje mesa (nečistost). 
V kratkem času pa zavladajo v človeškem 
srcu in razumu ti mali bogovi popolnoma, 
ako je postal človek Bogu nezvest. Kdor 
na oltarju svojega srca ne časti več 
edinega, živega Boga, je postal 
spremenljiva igrača svojih strasti in 
mnenja sveta. Kdor pa služi Bogu nad 
vse, ima ne le svobodo, da urejeno služi 
tudi vsem lepim in dobrim vzorom, ampak 
dobiva od Gospoda še pomoč milosti, da 
ostane vzorom stanovitno zvest. 
Spoštovanje do sebe, ljubezen do 
bližnjega, služba domovini; vsi lepi in 
sveti vzori najdejo zavarovan prostor v 
trdnjavi nravne postave, ki ima 
nepremakljive temelje v večnem življenju. 
Oboževanje gole telesnosti, hlepenje po 
razkošju, brezmejna razbrzdanost in 
brezumno zapravljanje ubijajo v mladini 
vsako misel na sveto, nežno in viteško 
življenje. Taka mladina je potem 
nesposobna za zdravo družinsko 
življenje, za skromnost, varčnost, 
zvestobo, sploh za vse družabne 
čednosti.  
                            Pripravila: Nadja U. P. 
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O Z N A N I L A 
 

Uradne ure: Ponedeljek 17.00 – 18.00 in četrtek 9.00 – 11.00. 

Spovednik iz Križa bo spovedoval v četrtek od 16.30 dalje v naši cerkvi. 

Skrb za cerkev: Cebejeva 26 do konca, sledi Cebejeva 1 – 30. 

Petkovo mašo bodo oblikovali otroci 3. razreda – dečki. 

Darovi za župnijo: 150€, 2 darovalca; za Karitas 500 EUR, 1 darovalec. 

Verouk je reden za vse skupine. 

Mavrično katehetske igre v petek ob 16h v Marijinem domu. 

Slomškovo bralno priznanje: V petek ob 16h v župnišču. 

Molitev pred Najsvetejšim bo v četrtek po večerni maši. 

Karitas vabi ob sredah ob 8h na pohod, zbirno mesto je pred župniščem. 

Prvi petek: Starejše obiščemo v petek dopoldne, od 8.30 dalje. Priložnost tudi za 
sveto spoved v adventnem času. Prijavite tudi tiste, ki jih sicer ne obiskujemo redno 
vsak mesec.  

Miklavž sporoča: Obiskal nas bo v soboto, 7. 12. ob 17h v Marijinem domu. 
Posebej vabi predšolske otroke in otroke do vključno 2. razreda. Starši naj prijavijo 
otroke župniku ali katehetom do 2. 12. Miklavžu lahko pomagamo z darom 8 EUR. 
Otroci, ki pridejo na Miklavžev obisk, lahko prinesejo s seboj risbico, ki jo narišejo za 
Miklavža. Vesel bo vaših izdelkov. 

Slomškovo bralno priznanje bo v petek ob 16h v župnišču. 

Molitev večernic: Vsako soboto v adventu priprava na nedeljsko mašo z 
večernicami, ki jih bomo molili takoj po maši v cerkvi. Lepo povabljeni. 

Piškotki: Na zadnji duhovni obnovi za tretjo triado so mladi predlagali, da bi kdaj v 
župnišču pekli piškote za po nedeljski maši. Ker je pred nami Miklavž, bomo v 
soboto od 9h – 12h pekli piškote. V župnišče vabljeni mladi iz 7., 8. in 9. razreda. 
Spečeno bomo ponudili v nedeljo po maši in bo tako priložnost, da se veselimo 
dobrote (drug drugemu smo lahko podobni Miklavžu) in po maši kakšno minuto 
ostanemo še pred cerkvijo.  

Božične voščilnice: S. Milka s sodelavkami bo na adventne nedelje ponudila 
božično – novoletne voščilnice po nedeljskih mašah, kot je običajno. Izkupiček bo 
namenjen za dobre namene. Povabljeni, da voščilnice vzamete pri mizici pred 
Marijinim domom ob adventnih nedeljah. Za ročno delo ni računa, je samo dar. 

Danes je nedelja Karitas, miloščina je za potrebe Karitas. V tem tednu smo imeli 
veliko priložnosti za dobrodelnost. Za nami je teden nabirke hrane in denarnih darov 
v Marijinem domu, dobrodelni koncert v Celju, kamor smo se lahko vsi vključili preko 
darovanja po telefonu in še današnja nabirka. Hvala vsem, ki ste se kjerkoli v tem 
tednu vključili in prispevali ter se po svojih zmožnostih vključili v dobrodelnost. Bog 
zna vse to obilno povrniti! 

Devetdnevnica pred Brezmadežno: V petek smo začeli s pripravo na praznik 
Brezmadežne, ki bo v nedeljo, 8. 12. Svoja srca uglašujmo na Marijo, ki je brez 
vsakega greha, vsa čista, lepa, brezmadežna. Priporočimo se njej, da bi tudi 
sami sodelovali z milostjo in ohranjali svoje življenje čim bolj sveto. V ta namen 
molimo posvetilno molitev O Gospa moja. 

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek ob 19h v župnišču. 

Večerna zarja: srečanje bo v torek ob 19h v župnišču. 

Skupina razvezanih: Srečanje bo v torek ob 20h v župnišču. 

Župnijski pastoralni svet: Seja bo v četrtek ob 19.30 v župnišču. 

Jasličarji: Priprava na letošnje jaslice bo v petek ob 19.30 v župnišču. 

Kateheti: Ker je pretekli teden odpadlo, vabljeni v soboto ob 19.30 v župnišče 
na sestanek. 

Animatorji Trikraljevske akcije: V Marijinem domu bo srečanje in priprava za 
vse animatorje TKA in sicer v nedeljo, 8. 12., po prvi in po drugi dopoldanski 
maši. Pridite k enemu ali drugemu srečanju, da se pogovorimo o podrobnostih. 
 

N A P O V E D U J E M O 

Sodelavci Karitas bodo starejše in bolne obiskali v prvih dneh leta 2020. Ker 
imajo starejši okrog praznikov več obiskov, smo se odločili, da mi obiščemo te 
naše brate in sestre ob začetku novega leta. 

Romanje po Pavlovih poteh v Grčiji od 26. 4. – 2. 5. 2020 z agencijo Trud. 
Prvi avtobus je zapolnjen, zbirajo se prijave za drugi avtobus. Če bo dovolj 
prijav, bo šel tudi drugi avtobus. Povabim, da se čim prej odločite, da vemo, 
kako bo z drugim avtobusom, zaradi letalskih kart pa najkasneje do 15. januarja.  

Vse, ki ste vpisani na prvi avtobus, prosim, da vplačate akontacijo 200 EUR med 
8. in 15. decembrom. Tako bomo rezervirali letalske karte po ugodni ceni, kakor 
je predvideno za naše romanje.  

Slavilna molitev: Skupaj z našim mladinskim zborom napovedujemo slavilno 
molitev, ki bo v soboto, 14. 12., takoj po večerni maši. To bo ena od 
priložnosti za duhovno pripravo na Jezusovo rojstvo. Lepo povabljeni vsi, 
predvsem mladi. 

Adventni večeri: Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas Vipavske 
dekanije vabita na adventne večere. Potekali bodo v Škofijski gimnaziji v Vipavi. 
Prvi večer bo v četrtek, 5. 12, ob 20 uri. Gost večera bo dramski igralec Gregor 
Čušin z monokomedijo NEPOPOLNE RIME. Drugi večer bo v četrtek, 12. 12. ob 
20 uri. Gost večera bo msgr. Slavko Rebec s predavanjem ODRINIMO NA 
GLOBOKO – otroci in mladi v družini. Lepo vabljeni! 

Dan odprtih vrat na Škofijski gimnaziji bo v soboto, 7. decembra z začetkom ob 
9. uri. Vabljeni vsi, ki imate doma osnovnošolce, ne glede na njihova 
razmišljanja o vpisu na srednjo šolo.  


