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Danes je tretji sveti večer – večer pred Gospodovim razglašenjem ali svetimi tremi 
kralji. Pri večerni molitvi blagoslovimo svoj dom z blagoslovljeno vodo. Jutri pa je 
praznik, maše ob 8h in 18.30. Otroci prinesejo k jaslicam svoje advente darove za 
lačne otroke. 
 

N A P O V E D N I K 
 

Seja ŽPS bo v četrtek, 16. januarja, ob 19.30. Vabilo dobite po e-pošti. 
 

Priprava na krščanski zakon v letu 2020: Prvi tečaj bo od nedelje, 19. januarja, do 
nedelje, 23. februarja 2020; drugi pa v oktobru. Srečanja začnejo ob 16. uri. 
Informacije in prijave: Marko Sabotič, marko.sabotic@gmail.com; 051 677 727. Tečaj 
je ob nedeljah ob 16h v župnišču v Šturjah. 
 

MALO STATISTIKE ZA LETO 2019 
 

V preteklem letu smo imeli 15 krstov (9 dečkov in 6 deklic), trije pari so sklenili sveti 
zakon, s krščanskim pogrebom smo se poslovili od 39 umrlih. Razdelili smo 54.500 
svetih obhajil. Verouk obiskuje 239 veroučencev. Nedeljnikov je dobrih 800.  
V letu 2019 smo zaključili z opremljanjem  zakristije, narejeni so bili novi mašni plašči 
in novo ozvočenje v cerkvi. Ob vseh darovih in stroških, rednih in izrednih, je župnija 
prihranila dobrih 15.000 EUR.  
Hvala vsem darovalcem in sodelavcem pri življenju naše župnije na pastoralnem, 
karitativnem in gospodarskem področju. Posebna zahvala vsem, ki vidite in naredite 
morda majhne stvari, a so pomembne za naše skupno dobro. Bog povrni! 
Obnova misijona bo na 4. postni vikend, 20. – 22. 3. 2020, bratje kapucini iz Križa. 
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BESEDA JE MESO POSTALA IN SE NASELILA MED NAMI 
(Jn 1,1-18) 

V začetku je bila Beseda 

in Beseda je bila pri Bogu 

in Beseda je bila Bog. 

Ta je bila v začetku pri Bogu. 

Vse je nastalo po njej 

in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. 

V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. 

In luč sveti v temí, a temá je ni sprejela. 

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 

Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, 

da bi po njem vsi sprejeli vero. 

Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. 

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. 

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, 

a svet je ni spoznal. 

V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. 

Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, 

da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 

in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, 

ampak iz Boga. 

In Beseda je meso postala in se naselila med nami. 

Videli smo njeno veličastvo, 

veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, 

polna milosti in resnice. 

Janez je pričeval o njej in klical: 

»To je bil tisti, o katerem sem rekel: 

Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, 
ker je bil prej kakor jaz.« 

Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. 

Postava je bila namreč dana po Mojzesu, 

milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 

Boga ni nikoli nihče videl; 

edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, 

on nam je razlóžil. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

2. ned. po 
božiču 

05. JAN. 2020 
 

08.00 
10.00 
18.00 

 

Po namenu, Bazoviška 15 
Za žive in pokojne župljane 
30. dan + Marija Ferjančič, Vipavska 17/b 

Poned.,6. 01. 
Gospodovo 
razglašenje 

08.00 
10.00 
18.30 

 

++ starši Širca in + Evgen Bratina, Polževa 1 
DSO: Za zdravje, Idrijska 29 
+ Marija in ++ Leban, V. Pilona 15 

Torek, 7. 01. 
Smrt Filipa 

Terčelja 

18.30 
 

V čast SD glede Terčeljevega postopka 
++ starši in sorodniki, Grivče 8 
Za duše v vicah 

Sreda, 8. 01. 
Severin 

07.00 
18.30 

 
 

+ Mirjam, Milko in Gorazd Marušič 
++ starši Bratina, Bazoviška 15 

Četrtek, 9. 01. 
Hadrijan 

07.00 
18.30 

 

++ starši Kobal in Krkoč, IX. korpus 29 
+ Justina Uršič, Na Brajdi 12 

Petek, 10. 01. 
 

07.00 
18.30 

++ starši Ličen in brat, Žapuže 105 
++ Makovec, Lavričeva 17 

Sobota, 11.01. 
Pavlin Oglejski 

 

07.00 
18.30 

 
 

Za pozabljene duše v vicah, Na Trati 2 
+ Milan Kugonič, dar sosedje 

Jezusov krst 
12. JAN. 2020 

 

08.00 
10.00 
18.00 

V zahvalo za dar življenja, Grivče 8/a 
Za žive in rajne župljane ter za novokrščence 
+ Ivanka Marc, dar nečakinja Lidija 

2. NED. PO BOŽIČU 

 

SLAVA BOGU 
NA VIŠAVAH  
IN NA ZEMLJI 
 MIR LJUDEM 
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O Z N A N I L A 
 

Uradne ure: Četrtek od 9h do 11h. Ob ponedeljkih ne bo uradnih ur v času 
blagoslova domov. Po telefonu se dogovorite za srečanje izven uradnih ur. 
 

Skrb za cerkev: IX. korpus, sledi Ul. Vena Pilona. 
 

Darovi za župnijo: 40 EUR, 1 darovalec 
 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

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

Mašo v petek oblikujejo veroučenci 2. razreda. 
 

Karitas vabi na pohod ob sredah, odhod ob 8h izpred župnišča. 
 

Češčenje Najsvetejšega v četrtek po večerni maši, pridite, molimo Jezusa! 
 

Večernice bomo molili v soboto po večerni maši. 
 

Blagoslov družin v letu 2020:  
V tem tednu bom začel z obiskom domov in blagoslovom. Kdor lahko, naj pripravi križ, 
svečo in blagoslovljeno vodo. Obisk je priložnost za molitev in pogovor. Če ne pride 

kaj vmes, npr. pogreb, se bom držal oznanjenih ur in dnevov. V 
dopoldanskem času bom obiskoval upokojence, v popoldanske 
času pa družine, ki so vezane na službo in šolo. Pri obiskih 
družin ne jem in ne pijem, hvala za razumevanje.  
V tem tednu bom obiskal: 
Kožmani: ponedeljek od 10.45 – 12.00 in 15.00-18.00 
Žapuže: torek od 9h do 12h in od 15h do 18h od Novih Žapuž 

navzgor in v sredo dopoldne upokojence, ki jih v torek ne bom utegnil obiskati. 
Bevkova ulica: petek dopoldne in popoldne 
Milana Klemenčiča: sobota dopoldne 
Vipavska in Goriška: sobota od 14h naprej, začnem na Vipavski proti Goriški 
 

Pozabljene rokavice in kape v cerkvi lahko dobite v zakristiji. Morda je nekdo na 
silvestrovo izgubil rokavice pred cerkvijo na Fužinah, dobite jih v zakristiji župnijske 
cerkve. 
 

Kateheti: Srečanje bo v četrtek ob 19.30 v župnišču. 
 

Priprava na krst v letu 2020: pet terminov. Prvi bo od 7. do 21. januarja (tri 
zaporedne torke) ob 20. uri v Marijinem domu v Šturjah. Pred prvim srečanjem 
se oglasite pri domačem župniku, ki vam bo dal prijavnico. Za drugega otroka 
je priprava za starše pri domačem župniku ali pri vas doma, po dogovoru.   
 

Sv. Anton – Fužine: Tik pred božičem so bila montirana nova vrata v cerkev 
in v zakristijo, ter novo okno ob vhodnih vratih in nad vrati zakristije.  
 

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 

Spomin na Terčeljevo usmrtitev: 7. januarja 
2020 bo 74. obletnica nasilne smrti zaradi vere 
duhovnika Filipa Terčelja, našega rojaka. Ta dan se 
ga bomo spomnili s sveto mašo ob 18.30. Mašo bo 
vodil prof. dr. Janez Juhant, po maši pa bo v 
Marijinem domu spregovoril na temo Narod in vera: 
Ehrlich, Terčelj, Mahnič  - s poudarkom na Mahniču 
ob njegovi 100-letnici smrti. Lepo povabljeni k maši 
in v dvorano na predavanje. 
 

Spomin na Filipa Terčelja ob obletnici 
smrti 
Po končani vojni je bil Terčelj šibak in bolehen; 
celo iz komunističnega zapora so ga izpustili, ker 
je težko zbolel, nato je okreval v bolnici. Župnik 
Franc Krašna ga je sredi decembra 1945 povabil v 
Sorico in Davčo, da bi skupaj obhajala božične praznike. Praznik svetih treh kraljev 
je bil leta 1946 na nedeljo. 
Soriška župnija je bila komunističnemu režimu trn v peti. Njihovi predniki so pred 
sedmimi stoletji prišli iz južne Tirolske. Ker so bile vasi odmaknjene, so ohranili svoje 
narečje, ki je bilo slišati kot mešanica slovenščine in nemščine. Imeli so nemške 
korenine, zato jih je nova povojna oblast označila za nevarne. Nekatere so pobili, 

drugim so zaplenili premoženje, vsem pa so 
pognali strah v kosti. Nato pa je 20. decembra 
1945 prišlo do množičnega izgona prebivalcev 
vasi pod Ratitovcem. Prvo povojno božično 
praznovanje, kot sta ga doživljala oba 
duhovnika v Sorici in Davči, je bilo še veliko 
bolj turobno in tesnobno kot so bili prazniki 
med vojno. Terčelj in Krašna sta pri maši 
oznanila, da bosta posredovala pri prijateljih v 
Ljubljani, da bi se izgnanci lahko vrnili.  
Umor obeh duhovnikov se je zgodil 7. januarja 
1946 v Štulcovi grapi, kjer so ju likvidatorji tudi 
zagrebli. Naslednje leto so ju davški domačini 
na skrivaj prekopali na davško pokopališče. V 
mrliški knjigi davškega vikariata je zapisan kot 
dan prekopa 29. april 1947. Pri obeh je 
takratni župnijski upravitelj g. Skvarča v 
mrliško knjigo pogumno zapisal »zverinsko 
umorjena«. Iz mnogih pričevanj je razvidno, da 
morilcem ni šlo le za golo likvidacijo, ampak so 
iz sovraštva do vere in Cerkve oba duhovnika 
več ur mučili ter nazadnje umorili. O tem so 
likvidatorji, kadar so bili pijani, javno govorili. 

Odlomki iz knjige g. Ivana Albrehta: Filip Terčelj, duhovnik v primežu dveh svetovnih 
vojn in treh zločinskih režimov.                                                       
                                                                                 Zbrala Nadja U.P. 
 
   

V katero koli 
hišo pridete, 
recite najprej: 
»Mir tej hiši!« 

            Lk 10,5 

 

Vsemogočni Bog, zahvaljujemo 
se ti za življenje Filipa Terčelja, 
ki si je kot duhovnik v moči vere 
prizadeval za krščansko vzgojo, 
socialno zavest in narodno 
kulturo. Poveličaj ga, da bo pred 
vesoljno Cerkvijo prištet med 
svetnike.  
Na priprošnjo Filipa Terčelja 
nam pomagaj, da si bomo na 
vseh področjih življenja zavzeto 
prizadevali za skupno dobro in 
bomo po njegovem zgledu tudi 
v težkih trenutkih zvesti 
evangeliju.  
Prosimo te za pravičnost, 
odpuščanje, spravo in mir v 
našem narodu. Naš odnos do 
pripadnikov drugih narodov, 
kultur in verstev naj temelji na 
spoštovanju in ljubezni. 
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