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DESNI RAZBOJNIK PROSI ZA SPREJEM V KRISTUSOVO KRALJESTVO 
 

(Lk 23,35-43) 
 

Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili: »Druge 
je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« 
Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa. 
Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad njim je bil 
tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹ Eden od hudodelcev, ki sta visela na 
križu, ga je preklinjal in mu govóril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in 
naju!« Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril: »Ali se ne bojiš Boga, saj 
te je zadela enaka obsodba? In naju po pravici, kajti prejemava 
primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni stóril nič hudega.« In 
govóril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« In on 
mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.« 

 

MAH ZA JASLICE: V UPANJU NA LEPŠE VREME, VABIM, DA GREMO 

NABRAT MAH ZA JASLICE V CERKVI. KOT PREJŠNJE LETO, VABIM 

DRUŽINE 3. RAZREDA, DA PRI TEM SODELUJEJO. ČE BO UGODNO 

VREME, POJDEMO NABIRAT MAH V SOBOTO. ODHOD IZPRED 

ŽUPNIŠČA V SOBOTO OB 14H, GREMO V SMERI PODKRAJA. 
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Teden Karitas 

 
Letošnji teden Karitas od 25. 11. do 1. 12. nosi geslo »Dobro iz vsakega 
srca«. Pot dobrote se začne z odločitvijo, da je naše poslanstvo živeti 
pošteno in prinašati dobro v življenje drugih. To pomeni, da smo 
sposobni sočustvovati, svoj čas in talente posvetimo tudi drugim. Pa ne 
le ljubim, ampak vsakemu, ki nas potrebuje. Vsak ima dar, da lahko deli 
dobro. Vsak od nas lahko stori čudeže dobrih del. Potruditi se moramo 
v sebi poživiti sočutje, solidarnost in dobrodelnost. Sredi dnevnih skrbi 
in opravil si moramo rezervirati čas tudi za Boga, ki nam daje notranji 
mir in moč, da zmoremo delati to, kar je prav. Dobrota je človeku pisana 
v srce. V svetu tekmovalnosti, izrivanja, osamljenosti, razočaranj in 
pomanjkanja časa za bližnjega je težko ohraniti dobro srce. Krščanstvo 
je izziv in poziv za čuječnost. Kar nosimo v srcu, to slišimo in opazimo. 
Kdor nosi v srcu denar, takoj opazi vse, kar je povezano z njim. Kdor pa 
nosi v srcu dobroto, ta najprej v drugih zazna strah, obup, žalost, 
razočaranje… Prav vsi smo povabljeni, da odpremo srca za stisko 
sočloveka in mu po svojih zmožnostih pomagamo. Ne darujemo zgolj 
denarja, ampak sebe – svoje roke, delo, pomoč in trud. Na tak način 
postajamo oznanjevalci ljubezni. Tudi otroci so povabljeni, da pripravijo 
»paket za otroke v stiski« (podarijo sestavljanke, miselne ali družabne 
igre, zgoščenko ali knjigo), narišejo risbico ali napišejo kratko pismo 
sovrstnikom.  
(P)ostanimo sočutni, solidarni, dobrodelni! In hvaležni Bogu za vse, kar 
sami imamo. 
 

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 

 

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 

Poned.,25. 11. 
Katarina Aleks. 

07.00 
10.00 
18.30 

 

Za zdravje, Cebejeva 6 
DSO: Za Božjo pomoč pri odločitvi 
V zahvalo, Na Brajdi 27 

Torek, 26. 11. 
Valerijan 

07.00 
18.30 

 

++ starši Kalc, grivška 24 
V zahvalo, Žapuže 43/a 

Sreda, 27. 11. 
Modest, Virgil 

07.00 
18.30 

 
 

Za Božje usmiljenje, Kidričeva 29 
30. dan + Srečko Kompara, Stomaž 26 

Četrtek, 28.11. 
Katarina Labour 

07.00 
18.30 

 

V zahvalo za 55 let skupnega življenja 
+ Marija Krapež, Cebejeva 46 

Petek, 29. 11. 
Filomen 

07.00 
18.30 

++ Trošt, Bevkova 1 
+ Andreja Funa, Kidričeva 2/a 

Sobota, 30.11. 
Andrej, ap 

 

18.30 
 
 

+ Maksimilijan Klemenčič, Ob Hublju 2 
+ Stanislav Skupek, Lavričeva 29 

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 

34. NAV. NED. 

http://zupnija-sturje.rkc.si/
mailto:zoran.zornik@rkc.si


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

Skrb za cerkev: Cebejeva 1 – 25, sledi Cebejeva 26 do konca. 
 

Petkovo mašo bodo oblikovali otroci 3. razreda – deklice. 
 

Darovi za župnijo: 90€, 2 darovalca. 
 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

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

Molitev pred Najsvetejšim bo v četrtek po večerni maši. 
 

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

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. 
 

Liturgični bralci: Naše redno srečanje bo v ponedeljek ob 19hv župnišču. 
Pripravili se bomo na advent in na božične praznike, kot uvod pa preberemo 
pismo Galačanom. Bralci iščemo tudi nove sodelavce. Zlasti vabimo tiste, ki 
prihajate k jutranjim mašam. 
 

Kateheti se bomo srečali v torek ob 20h v župnišču. Povabljeni vsi sodelavci 
pri katehezi. 
 

Starši prihodnjih prvoobhajancev: Vabim vas na srečanje, ki bo v četrtek 
ob 19.30 v župnišču na Levstikovi 1. V pripravi otrok na prvo sveto spoved 
boste prejeli delavne pole za delo doma, obenem določimo datum za prvo 
spoved in za prvo sveto obhajilo. 
 

V tednu Karitas bo organiziran ogled prostorov Karitas v Šturjah. 
Zberemo se pred župniščem v petek ob 16.30 in gremo skupaj peš do 
prostorov dekanijske Karitas. Mnogi verniki ne poznajo teh prostorov, zato 
bomo organizirali skupen ogled in predstavitev delovanja Dekanijske Karitas. 
Prav vsakdo, ki bi ga zanimalo, povabljen, da se v petek ob 16.30 skupaj 
odpravimo na ogled prostorov Karitas. 
 

Šiviljski krožek bo v župnišču v ponedeljek od 16h do 18h in v petek od 9h 
do 11. Povabljeni vsi, ki se zanimate za šivanje.  
 

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

Zakonska skupina bo imela srečanje v petek ob 20h v župnišču. 
 

Moška skupina se sreča v soboto ob 19.30 v župnišču. 
 

ŽPS – tajništvo: Lepo vabim na pripravo seje v soboto ob 17h v župnišču. Žal 
po večerni maši v tem tednu ne morem, ker je vse zasedeno. 
 

Molitev večernic: Na predvečer prve adventne nedelje, 30. nov., vabljeni, da se po 
maši zberemo v cerkvi. 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.  
 

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. 
 

V nedeljo bo prva adventna nedelja in nedelja Karitas. Začnemo novo 

cerkveno leto in adventni čas, ki je priprava na Jezusovo rojstvo.  Povabim, da v tem 
tednu doma naredimo adventni venec s štirimi svečami. Vsako nedeljo bomo prižgali 
eno svečo več kot znamenje, da z bližino Božiča prihaja v naše življenje vedno več 
svetlobe. Kristus je namreč Luč našega življenja. Ob nedeljah bomo ob navadnih 
nedeljah spremljali Matejev evangelij, ob praznikih pa morda kakšen drug evangelij. 
Miloščina bo ob nedelji Karitas bo namenjena za potrebe Karitas. 
 

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: 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. 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. Ker ste zelo zainteresirani, bom prijave začel 
sprejemati že zdaj. Kdor želi na romanje, naj se prijavi v župnišču. 
Prijavnico dobite v župnišču ali na spletni strani naše župnije. Ob prijavi 
prinesite s seboj osebni dokument, s katerim boste potovali. Potrebujem 
fotokopijo dokumenta, ki jo naredim v župnišču. Akontacijo v višini 200 
Eur oddate ob prijavi ali do 10. januarja 2020. Rok za prijavo, da dobimo 
poceni letalske karte, pa je 15. januar 2020. Cena tega romanja je zelo 
ugodna, pogoj pa je pravočasna prijava. 
 

Župnijski pastoralni svet: Seja bo v četrtek, 5. 12. ob 19.30 v župnišču. 
Vabilo z dnevnim redom boste dobili po e-pošti. 
 

Jasličarji: Sodelavce pri pripravi jaslic v cerkvi vabim na srečanje, ki bo v 
petek, 6. 12. 2019, ob 19.30 v župnišču. Skupaj bomo načrtovali pripravo 
letošnjih jaslic v župnijski cerkvi. 


