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Oddane maše: + brat in sestra; Po osebnem namenu; Za nove duhovne 
poklice; + Marinka Černigoj 
 

Srečanje ljubiteljev Svetega pisma bo v nedeljo,  
26. januarja ob 15h, v  športni dvorani  

Škofijske gimnazije v Vipavi.  
Osrednje predavanje bo imel g. škof Jurij Bizjak.  

Lepo vabljeni! 
 
 
 

N A P O V E D N I K 
 
 

 

Smučarski dan za našo župnijo: Organiziran avtobus bo v soboto, 8. 2., 
gremo v Zoncolan. Lahko se že prijavite osebno ali po e-pošti, sms,… 
Smučarska vozovnica in prevoz do 40 EUR, za otroke še kaj popusta, lahko 
pogledate na spletno stran smučišča v Zoncolanu. Odhod bo ob 6h. 
 

 

 

 
 
 

19. 01. 2020 – 26. 01. 2020; št. 3/20 
 
 

 
 

 

 

Teden edinosti med kristjani 
 

Gradivo za letošnji teden molitve za edinost so pripravili kristjani 
različnih Cerkva z Malte. 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 Luka zapisal pohvalo: »Sprejeli so nas nadvse ljubeznivo«. Te 
besede so izbrane za letošnjo vodilno misel. Gostoljubnost je nujno 
potrebna krepost, ko gre za iskanje krščanske edinosti. 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 
obstajajo že dolga stoletja. 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 je 
njena posebna odličnost in lepota. Ne molimo sami, ampak svoj šibki 
glas pridružimo glasu Božjega Sina, 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.  
                                                      dr. Bogdan Dolenc, član Komisije za      

                                             ekumenizem pri Slovenski škofovski konferenci  
 
 
 

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 

 

 

 
 

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 

Poned.,20. 01. 
Boštjan 

07.00 
18.30 

 

++ starši, Kožmani 23 
+ Anton, Antonija, Silverija Nagode, Žapuže 105 

Torek, 21. 01. 
Neža 

15.00 
18.30 
18.30 

 

Pogreb + Pavla Zemlič, Kidričeva 6 
+ Ivanka Marc, dar sosedje 
ŽAPUŽE: + Bogomil Brecelj 

Sreda, 22. 01. 
Vincencij 

07.00 
18.30 

 
 

V čast MB za zdravje, IX korpus 29 
+ Vinko Čuk, Slomškova 17 

Četrtek, 23. 1. 
 

07.00 
18.30 

 

+ Vincencij Črnigoj, Grivška 6/v 
V zahvalo, Grivška pot 24 

Petek, 24. 01. 
Frančišek Sal. 

07.00 
18.30 

+ teta Nada, Grivška 24 
V čast MB v zahvalo in priprošnjo, Cebejeva 20 

Sobota, 25.01. 
Pavlovo 

spreobrnjenje 
 

07.00 
18.30 

 
 

Za duše v vicah 
+ Jožef Brecelj, Žapuže 43/a 

3. NAV. NED. 
26. JAN. 2020 

 

08.00 
10.00 
18.00 

+ Rajko Marc, Vipavska 15/c 
Za žive in rajne župljane 
Za pokojne, Kidričeva 20 

2. nav. ned. 

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


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: Grivče, sledi Polževa 1 – 21. Celoletni razpored čiščenja in 
krašenja cerkve dobite tudi na spletni strani: Župnija Šturje / Skupine / 
Čiščenje in krašenje. Navedeni datum je sobota, ko se običajno očisti in okrasi 
cerkev. Skupina pa se sama odloči, če jim je npr. lažje v petek zvečer. Skupina 
skrbi za cerkev od navedene sobote do naslednje sobote, če je potrebno kaj 
zaliti ali pa dopolniti v primeru praznika v tistem tednu. Hvala vsem, ki tako 
vestno skrbite za našo cerkev. 
 

Darovi za župnijo, ogrevanje, oznanila: 320 EUR, 5 darovalcev   
 

 

Verouk je reden za vse skupine. 
 

Mašo v petek oblikujejo veroučenci 7. razreda. 
 

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

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

Večernice v soboto odpadejo. 
 

Skupina ob Katekizmu: Srečanje bo v torek ob 19h v župnišču. 
 

Župnijska Karitas: Sodelavci imamo srečanje v četrtek ob 19.30 v župnišču. 
 

Pred nami je nedelja Svetega pisma. V soboto zvečer bomo po maši imeli 
bogoslužje Božje besede v obliki Svetopisemskega maratona. V dobrih dveh 
urah bomo prebrali Matejev evangelij, ki ga po koščkih beremo v tem 
liturgičnem letu ob nedeljah. Iz spoštovanja do Besede vas vabim tako k 
poslušanju kakor k branju. Kdor želi prebrati eno poglavje, naj se mi javi do 
petka, da bomo naredili razpored. Poleg liturgičnih bralcev lepo povabljeni tudi 
ostali, ki niste nikjer vključeni, pa bi ta večer posodili svoj glas Jezusu. Zlasti 
člani SP skupine, ŽPS in Pevci vseh generacij. Naredimo en lep večer v cerkvi 
ob poslušanju Božje besede. 
 

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: 
Cebejeva: ponedeljek 9.00 – 12.00 in 15.30-17.00 
Slomškova: Ponedeljek 17h – 18h 
Polževa od št. 8 naprej: torek od 9h do 12h in od 16.00 do 18.00  
Polževa 1 - 6 z vsemi črkami: sreda 9h – 12h 
Ob Hublju in ulice okrog šturskega placa: Petek od 9h do 12h. 
 
 

SKLEPI SEJE ŽPS 14.01.2020 
 

- Dopoldanska praznična maša na novo leto bo odslej le ob 
10:00, jutranja maša ob 8:00 na novo leto se ukine. 
 

- Med božičem in novim letom bi se odslej pripravilo kratek 
glasbeni večer, kjer bi se z božičnimi pesmimi predstavili vsi 
župnijski zbori. 
 

- Na predvečer nedelje Svetega pisma bo v soboto zvečer 25.1. 
med 19:00 in 21:00 potekal mini svetopisemski maraton z 
branjem Matejevega evangelija, sodelovale bodo štiri župnijske 
skupine: liturgični bralci, svetopisemska skupina, pevci in ŽPS.  
 

- Sedanjemu župnijskemu pastoralnemu svetu se izteče 5-letni 
mandat, zato bo treba izbrati novega in sicer 12 predstavnikov 
skupin ter 8 izvoljenih predstavnikov. Predlaganih je bilo 31 
oseb, ki bodo povabljene na srečanje z župnikom po 
dopoldanskih nedeljskih mašah za dodatna pojasnila glede 
njihovega pristanka za sodelovanje pri volitvah v nov ŽPS. 
(Morda bi hkrati z volitvami v nov ŽPS dodatno dopolnili tudi 
člane ŽGS?) 
 

- Obnova lanskoletnega župnijskega misijona bo potekala s patri 
kapucini v petek zvečer in soboto na 4. postno nedeljo. 
 

- Na predlog katehetskega zbora bo pripravljeno postno romanje 
družin na Sveto Goro, kot je bilo dogovorjeno s starši na 
uvodnih srečanjih ob začetku veroučnega leta. 
 

- Farni praznik svetega Jurija bomo letos zaradi župnijskega 
romanja v Grčijo praznovali v nedeljo, 19.4. 
 

 
 

JAGNJE BOŽJE ODJEMLJE GREH SVETA 
(Jn 1,29-34) 
Drugega dne je Janez Krstnik videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: 
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: 
Za menoj pride mož, ki je pred menoj; zakaj bil je prej ko jaz. In jaz ga nisem 
poznal, ali da se razodene Izraelu, zato sem jaz prišel in krščujem z vodo.« 
In Janez je pričeval: »Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in 
ostal na njem. In jaz ga nisem poznal; ali ta, ki me je poslal krščevat z vodo, 
mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati na njem, ta je, kateri 
krščuje s Svetim Duhom.‹ In jaz sem videl in sem priča, da je ta Božji Sin.« 

 
 


