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Oddane maše: ++ starši Škvarč in Fakuč, Kožmani 18 
                        + Zdravko, Halina in Rihard, Kožmani 18 
                         + Angela in Stanko, Kožmani 18 
                         V dober namen 
 
 

N A P O V E D N I K 
 
 

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. 
 
Sodelavci Župnijske Karitas bomo imeli srečanje v četrtek, 23. jan. ob 19.30. 
 
Smučarski dan za našo župnijo: Organiziran avtobus bo v soboto, 8. 2., gremo v 
Zoncolan. Prijave bom sprejemal od 26. 1. do 2. 2. Več informacij glede odhoda in 
stroškov v prihodnje. 
 

+ + + + + +  

Živeti po veri pomeni izročati svoje življenje v Božje roke, 

posebej v trenutkih, ko nam je najbolj težko. 

(Tviti papeža Frančiška) 
 

 
 
 

12. 01. 2020 – 19. 01. 2020; št. 2/20 
 
 

 
 

 

 

Takrat pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti.  Janez 
pa mu je branil in rekel: »Meni je treba, da me ti krstiš, pa hodiš ti k meni?« 
Jezus mu je odgovoril: »Pusti zdaj; zakaj spodobi se nama, da tako spolniva vso 
pravico.« Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode; in glej, odprla 
so se mu nebesa in videl je božjega Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol 
in prihajal nadenj; in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad 
katerim imam veselje.« (Mt 3,13-17) 
 

NEKATERA KRSTNA ZNAMENJA 
VODA: Najpomembnejše, kar potrebujemo za krst, je voda. Brez vode ni življenja; 
voda je življenjsko pomembna. V Izraelu, kjer je Jezus deloval, je veliko puščav. To 
so kraji, kjer je zelo suho in kjer zaradi tega nič ne raste in uspeva. Tam je zelo malo 
vode. Kdor je več dni popotoval skozi vročo in prašno puščavo ve, kaj pomeni voda. 
Ko naleti nanjo, jo zna ceniti. Voda osveži in ima po-življajoči učinek. Človek se 
počuti kot da bi se ponovno rodil. Krst, oblitje z “živo vodo” naj bi bil za nas 
začetek nekega “novega življenja v Bogu”. Po krstu postanemo “novi ljudje”, Božji 
otroci. Voda očisti tudi umazanijo in prah, ki se je po dolgem življenju v “puščavi” 
nabrala na nas. Z našim krstom nam Bog odpušča vse naše krivde, očisti nas 
hudobije.  
Tekoča voda ima veliko moč - če pomislimo samo na deroč potok v hribih ali na 
bučanje morja. In tudi pri krstu je nekaj podobnega: podarjena nam je Božja moč, ki 
jo potrebujemo v življenju, da se lahko tudi v viharjih in preizkušnjah odločamo za 
dobro.  
KRIZMA: Je olje, ki ga posveti škof. Besedi Krisma in Kristus imata enak besedni 
koren. Kristus pomeni maziljenec. Kralje in duhovnike mazilijo še danes. Ko 
duhovnik pri krstu novokrščenca na glavi pokriža s krizmo, je to znamenje 
dostojanstva, da je kristjan.  
BELO OBLAČILO: Belo oblačilo, ki ga otroku izročimo ob krstu, izraža veselje in 
slovesnost. Kaže, da se je s krstom zgodilo nekaj novega. Človek je pri krstu odložil 
“starega človeka” in oblekel Kristusa - novo življenje. 
KRSTNA SVEČA: Ko jo prižgemo ob velikonočni sveči je znamenje, da smo s 
Kristusom “vstali” v večno življenje. Kakor plamen sveče razsvetljuje prostor, tako 
želi Jezus razsvetljevati tudi naše življenje. Tudi mi krščeni moramo biti luč - luč 
svetu.  
Naši STARŠI in BOTRI so namesto nas izpovedali krstno obljubo. Mi sami smo jo, 
ali pa jo še boste obnovili pri sveti birmi. Kdor je krščen, naj živi tako, kot je Jezus 
učil.  
 

 
 

 

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 

Poned.,13. 01. 
Veronika 

07.00 
10.00 
18.30 

 

++ Pregelj, Grivška 22 
DSO: ++ Žgavec, Idrijska 29 
+ Boža Bolčina, dar skupina Ajda 

Torek, 14. 01. 
Oton 

18.30 
18.30 

 

ŽAPUŽE: V dober namen, Žapuže 43/C 
+ Aleksander Rener, Pot v Žapuže 2 

Sreda, 15. 01. 
Absalom 

07.00 
18.30 

 
 

+ Angel Vidmar, Grivška 24 
V zahvalo in priprošnjo SD, Žapuže 

Četrtek, 16. 1. 
Marcel 

07.00 
18.30 

 

+ Ivanka in Danilo Marc, dar Žapuže 48 
+ Marija Krapež, Cebejeva 46 

Petek, 17. 01. 
Anton, puščavnik 

07.00 
18.30 

++ starši Skomina, Žapuže 
+ Boris Čermelj, Grivče 4 

Sobota, 18.01. 
Marjeta Ogrska 

 

07.00 
18.30 

 
 

+ Frančiška Šircelj, Goriška 13 
++ Jerončič, Vojkova 5 

2. NAV. NED. 
19. JAN. 2020 

 

08.00 
10.00 
18.00 

V zahvalo in pripr. za zdravje, Vipavska 13/B 
Za žive in rajne župljane 
8. dan + Rozina Hočevar, Cebejeva 16 

JEZUSOV KRST 

mailto:marko.sabotic@gmail.com


 

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: Ul. Vena Pilona; sledi Grivče. 
 

Darovi za župnijo, ogrevanje, oznanila: 150 EUR, 7 darovalcev   
 

Izkupiček od božičnih voščilnic: 1080,00 za dober namen 
 

Otroci za otroke – adventni darovi: 293,70. Bog povrni za vse darove! 
 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

Mašo v petek oblikujejo veroučenci 1. 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:  
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: 
Kidričeva in Vojkova: ponedeljek od 10.30 – 12.00 in 15.00-18.00 
Kosovelova in Bazoviška: torek od 9h do 12h in od 15h do 18h  
Slejkoti: sreda dopoldne in petek popoldne 
Idrijska: petek dopoldne in popoldne 
Lavričeva: sobota od 9h dalje 
Na Trati, Na Livadi: sobota od 15h dalje 
 

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. 
 

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek po večerni maši. 
 

Večerna zarja: Srečanje bo v torek po večerni maši. 
 

Tajništvo Župnijske Karitas bo v četrtek ob 11h v pisarni župnišča. 
 

Župnijski pastoralni svet bo imel sejo v četrtek ob 19.30 v župnišču. 
 

Zakonska skupina ima srečanje v petek ob 20h v župnišču. 
 

 

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 

 Teden molitev za edinost kristjanov 2020: »Domačini so nas 
sprejeli nadvse ljubeznivo« (Apd 28,2) 

 

Od 18. do 25. januarja 2020 bo potekal teden molitve za edinost kristjanov. 
Geslo tedna in vsebino razmišljanj vsako leto pripravijo kristjani v določeni 
deželi, letos Cerkev na Malti, ki je večinsko katoliška dežela. Zgodovina 
krščanstva na tem sredozemskem  otoku sega nazaj vse do časa apostolov. 
 

Sveti Pavel se je kot brodolomec rešil na obale Malte okoli leta 60. O 
gostoljubnih domačinih je njegov spremljevalec Luka zapisal pohvalo: 
»Domačini so nas sprejeli 
nadvse ljubeznivo.« Te besede 
so izbrane za letošnjo vodilno 
misel.  
 

Gostoljubnost je nujno potrebna 
krepost, ko gre za iskanje 
krščanske edinosti. Je izraz 
»dialoga ljubezni« med 
krščanskimi cerkvami. Kliče nas  
k medsebojni naklonjenosti in 
velikodušnosti do potrebnih, 
zlasti do ljudi, ki ne delijo z nami 
istega jezika, kulture ali vere.  
 

Delitve med kristjani 
nasprotujejo Božji volji, so v 
spotiko svetu in škodujejo 
oznanjevanju evangelija. 
Premaga jih lahko samo moč 
molitve, v katero zaupamo.   
 

Molitev za edinost ni nekaj 
osamljenega, ampak je 
pridružitev Jezusovi molitvi v 
dvorani zadnje večerje. V tem 
sta njena posebna odličnost in 
lepota. Ne molimo sami, ampak 
svoj šibki glas pridružimo glasu Božjega Sina in njegovi prošnji, ki jo bo Oče 
ob svojem času uslišal.  Jezus je molil, da bi bili vsi njegovi učenci eno, »da 
bo svet veroval« v Sina in prek njega v Očeta. 
 

V molitvi doživljamo, da edinost ne more biti zgolj sad človeških naporov, 
ampak je vedno delo Svetega Duha. Edinosti ne moremo »ustvariti«, 
»izdelati« ali »organizirati«. Lahko jo samo sprejmemo kot dar Duha, ko smo 
notranje dovolj pripravljeni za to. 

MOLITEV ZA EDINOST 
Gospod Jezus, na večer, preden si 
umrl za nas, si molil, da bi bili vsi 
Tvoji učenci popolnoma eno, kakor 
Ti v Očetu in Oče v Tebi. 
Daj, da bomo živo začutili, kako 
velika nezvestoba do Tebe je naša 
razdeljenost. 
Daj nam iskrenosti, da bomo 
priznali in obžalovali ravnodušnost, 
nezaupanje in medsebojno 
nenaklonjenost, ki se morda skriva 
v nas. 
Daj nam poguma, da bomo vse to 
izkoreninili. 
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v 
Tebi, da bi se iz naših src in ustnic 
neprestano dvigala Tvoja molitev za 
edinost kristjanov, kakršno ti hočeš. 
V Tebi, ki si popolna Ljubezen, naj 
najdemo Pot, ki vodi do edinosti v 
poslušnosti Tvoji Ljubezni in 
Resnici. Amen. 

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

