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STANOVITNO ČAKAJMO KRISTUSOV PRIHOD 
(Lk 21,5-19) 

Tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni 
in zaobljubnimi darovi. Jezus pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar 
vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Vprašali so ga: 
»Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« 
Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo in 
bodo govorili v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za 
njimi! Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej 
zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.« 
Tedaj jim je govóril: »Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti 
kraljestvu. Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, 
grozote in velika znamenja z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad 
vas dvigali roke, preganjali vas bodo, izročali v shodnice in ječe in zaradi 
mojega imena vas bodo vlačili pred kralje in oblastnike. To se bo dogajalo, da 
boste pričevali zame. Vzemite si to k srcu, da ne boste vnaprej premišljevali, 
kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, ki ji 
vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ugovarjati. Izdajali vas bodo 
celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo ubili. Vsi 
vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgúbil. 
S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« 
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Ne zmorem … 
 

Samo z lastnimi močmi res ne zmorem. Pod pritiskom raznih 
dogodkov in modnih muh nam samim nikoli ne bo uspelo najti 
prave poti. Pa tudi če bi jo, ne bomo imeli moči za vztrajanje in 
premagovanje nepričakovanih  vzponov in ovir. In tukaj zaslišimo 
povabilo Gospoda Jezusa: »Če želiš…, hodi 
za menoj.« Vabi nas, naj ga spremljamo na 
poti – ne zato, da bi nas izkoriščal ali 
zasužnjeval, marveč da bi nas osvobodil. In 
v tej svobodi nas vabi, naj hodimo za njim. 
Tako pač je. Samo skupaj in v molitveni 
povezanosti z Jezusom bomo jasno videli 
njegovo pot in dobili moč za hojo po njej. On 
nas dokončno  ljubi, nas je dokončno izvolil 
in se dokončno daroval za vsakega od nas. On je naš branilec, 
naš starejši brat in bo naš edini sodnik. Kako lepo se je 
spoprijemati z življenjskim izzivi v Jezusovi družbi, imeti ob sebi 
njegovo Osebo in njegovo sporočilo! On nam ne jemlje 
samostojnosti ali svobode. Nasprotno, krepi nas v naši slabosti in 
nas pušča resnično svobodne: svobodne za dobro; daje nam moč, 
da lahko še naprej delamo dobro, odpuščamo drugim in tudi sami 
prosimo za odpuščanje. Takšen je Jezus, ki nas spremlja, takšen 
je Gospod! 
                                                          Pp Frančišek, 5. 7. 2014 

 
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 

33. NAV. NED. 
17. NOV. 2019 

 

08.00 
10.00 
18.00 

 

++ starši, Grivška pot 25/D 
Za žive in rajne župljane 
++ Pahor, Grivška pot 28 

Poned.,18. 11. 
Posvetitev 

bazilike Petra in 
Pavla 

07.00 
10.00 
18.30 

 

++ starši Vales, Cebejeva 39 
DSO: V čast SD 
8. dan + Maksa Bratina, V Pilona 11 

Torek, 19. 11. 
 

07.00 
18.30 

 

+ Miroslav Vidrih, Ob Hublju 2 
+ Matija in Poldka Brecelj, Žapuže 43 

Sreda, 20. 11. 
 

07.00 
18.30 

 

 

++ starši Repič, Žapuže 42/B 
++ Črnigoj, Polževa 6/V 

Četrtek, 21.11. 
Darovanje DM 

07.00 
18.30 

 

V čast MB v zahvalo in priprošnjo, Kožmani 12 
V čast MB, V. Pilona 

Petek, 22. 11. 
Cecilija 

07.00 
18.30 

+ Jožko Lipušček, IV. Prekomorska 60 
Za žive in rajne cerkvene pevce 

Sobota, 23.11. 
Klemen I., pp 

 

18.30 
Klanec 

 

++ stari starši Kete in Blaško, Grivče 8/A 
Za zdravje, Žapuže 

34. NAV. NED. 
KR. KRALJ 

24. NOV. 2019 
 

08.00 
10.00 
18.00 

V zah. in pripr. ob 80. roj. dnevu, Kožmani 4 
Za žive in rajne župljane 
+ Pavla Petrovčič, Grivška 25/C 

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

Skrb za cerkev: Ob Hublju, sledi Cebejeva 1 – 25. 
 

Darovi za župnijo: 140€, 3 darovalci. 
 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

Mavrično katehetske igre tudi ta petek odpadejo. 
 

Molitev pred Najsvetejšim bo v četrtek po večerni maši. 
 

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

Svetopisemska skupina: Ponedeljek ob 19h v župnišču. 
 

Skupina ob Katekizmu: Torek ob 19h v župnišču. 
 

Svetopisemska skupina za starše: V četrtek ob 19.30 v župnišču. To bo tudi 
zadnje srečanje v jesenskem času. Nadaljevali bomo februarja in marca 2020. 
 

Cecilijanka: V petek bomo obhajali god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenih 
pevcev. K maši še posebej vabim vse cerkvene pevce: otroški zbor, mladinski 
zbor, odrasli mešani zbor, ženski zbor (Marije) in sodelavce ljudskega petja. Z 
mašo za žive in rajne pevce se želim zahvaliti za sodelovanje pri mašah in 
drugih bogoslužnih opravilih. Vsem našim pevcem, pevkam, zborovodjem in 
inštrumentalistom iskrena hvala za sodelovanje. Hvaležni smo za dar petja in 
igranja na razne inštrumente Bogu v čast. Petje naj vedno pomaga dvigati 
našega duha k Bogu. Majhna zahvala vsem, ki s tem sodelujete, naj bo skupna 
večerja. Zato vse zborovodje prosim, da do srede sporočijo Marjanu Velikonji, 
koliko članov posameznih zborov pojde na večerjo. Večerja bo takoj po maši 
v restavraciji Primorja. 

Duhovna obnova za veroučence 7., 8., 9. razreda in prvi letnik srednjih šol 
bo v Klancu pri Kozini. Zberemo se ob 18h v domu duhovnosti v Klancu. (Po 
avtocesti do Kozine, zapustimo avtocesto in se peljemo po stari cesti Kozina 
– Koper, po približno enem kilometru je odcep desno – piše Klanec, se peljemo 
do vasi, nekje ob kapelici ob cesti pa je oznaka za odcep levo, v smeri doma 
duhovnosti in cerkve.) Duhovno obnovo zaključimo z mašo v nedeljo ob 10h, 
kamor so vabljeni tudi starši, ki po maši poskrbijo za prevoz domov. Kdor more, 
v Klancu prispeva 10 EUR za uporabo hiše. Starše prosim za pomoč pri 
kuhanju. Če se nam kdo v ta namen pridruži, je zelo dobrodošel, sicer pa 
prosim, da se glavne stvari skuha v naprej doma. Prostovoljci naj se oglasijo 
pri meni. Udeležencev duhovne obnove bo okrog 40. 
 

Srečanje za duhovno spremljanje preizkušenih: V sredo, 20. 11. 2019, se 
v župnišču v Vrhpolju, ob 18. 45 (po maši) nadaljujejo srečanja za duhovno 
spremljanje preizkušanih. Pridružijo se lahko novi sodelavci in sodelavke. 
Lepo vabljeni.  (Martina Naglost) 
 

Nedelja Kristusa Kralja bo naslednja nedelja (24. 11.) in zadnja v tem 
cerkvenem letu. Sledi adventni čas in priprava na Božič. 

Karitas vabi: 22. 11. bo ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi slovesna 
akademija Škofijske Karitas Koper in odprtje razstave 25. kolonije Umetniki za 
Karitas. Navzoče bosta nagovorila koprski škof dr. Jurij Bizjak in rektor 
Univerze prof. dr. Danilo Zavrtanik, glasbeni poklon pripravlja pevec in 
skladatelj Gianni Rijavec in Godalni kvartet. Gost  bo tudi direktor pobratene 
Škofijske Karitas Banja Luka dr. Miljenko Aničić, ki se želi zahvaliti za vso 
pomoč iz akcije Streha nad glavo. Izkupiček prodanih slik bo namenjen pomoči 
mladim.  (Jožica Ličen) 
 

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

Srečanje za liturgične bralce bo v pon., 25. nov. ob 19h, (pismo Galačanom). 
 

Kateheti bomo imeli srečanje v torek, 26. nov. ob 20h, v župnišču. 
 

Starši 3. razreda bodo imeli srečanje v četrtek, 28. nov. ob 19.30, v župnišču. 
 

Moška skupina: Letos se še nismo srečali, a ker ste že večkrat spraševali, se 
bomo srečali v soboto, 30. nov. ob 19.30 v župnišču. Vabljeni možje in fantje. 
 

Molitev večernic: Na predvečer prve adventne nedelje, 30. nov., vabljeni, da 
se po maši zberemo v cerkvi k molitvi večernic. Molitev hvalnic (zjutraj) in 
večernic (zvečer) je lepa molitev Cerkve. Ker danes niso več aktualne 
nedeljske popoldanske pobožnosti, bomo v adventu po sobotnih mašah molili 
večernice. Kdor želi, je lepo povabljen k tej molitvi Cerkve. Tudi naš škof g. 
Jurij zelo spodbuja k tej molitvi, kot pripravi na nedeljo, ki je Gospodov dan.  
 

Teden Karitas bo od 24. 11. do 1. 12.: V tem tednu bomo lahko pred 
večernimi mašami v Marijinem domu darovali hrano za Dekanijsko Karitas in 
tudi oddali denarni dar za Župnijsko Karitas. Vsak kristjan je povabljen, da 
podpre delo dobrodelne ustanove Karitas, ki pomaga revnejšim med nami. 
Šteje vsak dar v zavesti, da smo bratje in sestre, ker molimo Oče naš.  
 

Romanje po Pavlovih poteh v Grčiji: Pripravljamo zelo zanimivo romanje po 
poteh sv. Pavla v Grčiji, ki bo od 26. 4. – 2. 5. 2020 z agencijo Trud. 
Organizacija takega romanja zahteva nekaj časa in rezervacije morajo biti 
pravočasne. Zato vas obveščam v naprej, da se boste lažje odločili. Od doma 
bomo šli z avtobusom, vrnili pa se bomo z letalom. Kdor ima problem z letalom, 
se lahko ob koncu romanja vrne z našim avtobusom, ki pojde na trajekt. 
Program vzemite zadaj v cerkvi ali si ga oglejte na spletni strani naše župnije. 
Zainteresirane bom povabil na srečanje, ki bo takoj po novem letu. Rok za 
prijavo, da dobimo poceni letalske karte, pa je 15. januar 2020. Cena tega 
romanja je zelo ugodna, pogoj pa je pravočasna prijava. 
 

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. 


