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Advent pri nas doma: Bog se je rodil kot otrok. Obudimo v sebi veselje 
rojstva, ki smo ga doma že doživeli. Prav tako veselje budimo v sebi ob 
pričakovanju Jezusovega rojstva. In pomislimo, kako je Bog ponižen. Rodi se 
kot otrok, deliti hoče svoje življenje z našim življenjem. Zbudimo začudenje 
ob tem in morda preberemo v Lukovem evangeliju na prvih straneh (Lukov 
evangelij, drugo poglavje), kako se je to zgodilo.   
 
Molitev ob drugi sveči na adventnem vencu: Da bi se Božji Sin rodil po 
človeški Mami, je Bog izbral Marijo, lepo in brez greha. Marija je od malih 
nog bila naučena poslušati in izpolniti besedo Boga, ki jo je slišala iz Svetega 
pisma. Počastimo ob večerih drugega adventnega tedna Marijo in skupaj 
doma zmolimo Zdrava Marija ob dveh prižganih svečah na adventnem 
vencu. 
 

Po molitvi se v družini spomnimo in si pripovedujemo, kako smo doživeli 
rojstvo katerega od otrok. Veselje nad življenjem naj nam pomaga do veselja 
ob Jezusovem rojstvu. Odpremo družinski album in pogledamo slike ob 
rojstvu in krstu naših otrok in se zahvalimo za dar življenja. 
 
 

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 
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PRAZNIK BREZMADEŽNE 
POZDRAVLJENA, MILOSTI POLNA, GOSPOD JE S TEBOJ 

(Lk 1,26-38) 
 

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se 
imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, 
ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, 
in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je 
rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je 
s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je 
razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. 
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla 
si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila 
sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin 
Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol 
njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi 
hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne 

bo konca.« 
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to 
zgodilo, ko moža ne poznam?« Angel ji je 
odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč 
Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi 
Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja 
sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v 
svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je 
nerodovitna; kajti pri Bogu ni nič 

nemogoče.« 
Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji 
besedi!« In angel je šel od nje. 

ZDRAVA MARIJA, MILOSTI POLNA, GOSPOD JE S TEBOJ. 
BLAGOSLOVLJENA SI MED ŽENAMI IN BLAGOSLOVLJEN JE SAD 

TVOJEGA TELESA JEZUS. SVETA MARIJA, MATI BOŽJA, PROSI ZA 
NAS GREŠNIKE, ZDAJ IN OB NAŠI SMRTNI URI. AMEN. 

2. ADV. NED. 
BREZMADEŽNA 

08. DEC. 2019 
 

08.00 
10.00 
18.00 

 

++ starši Stibilj, Žapuže 31 
Za žive in pokojne župljane 
+ duh. Filip Terčelj, Grivče 

Poned.,09. 12. 
Valerija 

07.00 
10.00 
18.30 

 

++ Raspor, I. Kosovela 17 
DSO: Za Božjo pomoč in zdravje 
+ Jože Brecelj, Žapuže 43/a 

Torek, 10. 12. 
Loretska MB 

18.30 
 

+ Darko Vrtovec, Vojkova 3 
8. dan + Marija Bras, Goriška 19/a 

Sreda, 11. 12. 
Damaz I., pp 

07.00 
18.30 

 

 

Po namenu, Bazoviška 3 
++ Lipušček, IV. Prekomorska 60 

Četrtek, 12.12. 
Amalija, muč. 

07.00 
18.30 

 

++ Uršič, Vipavska 15/c 
8. dan + Roza Michelizza, Grivška pot 26 

Petek, 13. 12. 
Lucija, dev., muč. 

07.00 
18.30 

++ starši Slokar in Stibilj, Cebejeva 6 
V čast SD za milost vere 

Sobota, 14.12. 
Janez od Križa 

 

07.00 
18.30 

 

 

++ Černigoj, Grivče 14 
Za zdravje, Polževa 21 

3. ADV. NED. 
15. DEC. 2019 

 

08.00 
10.00 
18.00 

+ Vinko Čuk, Slomškova 17 
Za žive in pokojne župljane 
++ Trošt in Valič, IV. Prekomorska 12 

2. ADV. NED. 
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O Z N A N I L A 
 

Uradne ure: Ponedeljek (zaradi spovedovanja veroučencev šele) od 17.15 – 
18.00 in četrtek 9.00 – 11.00. 

Skrb za cerkev: POPRAVEK: Lavričeva 1–30, sledi Lavričeva 31 do konca 

Petkovo mašo bodo oblikovali veroučenci 8. razreda. Starši sodelujočega 
razreda ste vsak petek naprošeni, da berete berilo. 

Darovi za župnijo: 280€, 3 darovalci, Bog povrni. 

Verouk: V tem tednu bo za veroučence spoved. Spoved opravijo v času 
verouka. Ker pa v sredo ne moremo spovedovati, pridejo veroučenci 5. 
in 6. razreda k spovedi v torek ob 17.30 ali v petek ob 17.30, kakor kdo 
more. V sredo verouk odpade. Ostali razredi ob običajnih urah. Pred 
Božičem vsi gremo k spovedi. Spoved spada k rednemu verouku. 
Veroučenci od predšolskega do 3. razreda imajo običajen verouk. 

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

Molitev pred Najsvetejšim bo v četrtek po večerni maši. Ker so študenti 
pogosto zasedeni in ne morejo sodelovati s petjem, vabimo, da se sestri Emi 
pridružijo tudi odrasli, ki bi skupaj z njo vodili petje.  

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

Ob Miklavžu: Miklavž nas je razveselil s svojim obiskom, ob tem bi se rad 
zahvalil vsem, ki ste s svojim sodelovanjem popestrili njegov obisk, zlasti vsem 
otrokom z igrico in prepevanjem. Hvala vsem sodelujočim. 

Molitev večernic: V soboto odpade, ker bo slavilna molitev. Večernice bomo 
molili v petek po maši. 

Slavilna molitev: Skupaj z našim mladinskim zborom vabimo na slavilno 
molitev, ki bo v soboto, 14. 12., takoj po večerni maši. To bo ena od 
priložnosti za duhovno pripravo na praznik Jezusovega rojstva. Lepo 
povabljeni vsi, predvsem mladi. 

Božične voščilnice: S. Milka s sodelavkami bo na adventne nedelje ponudila 
božično – novoletne voščilnice po nedeljskih mašah. Izkupiček bo namenjen 
za dobre namene. Povabljeni, da voščilnice vzamete pri mizici pred ali v 
Marijinim domom ob adventnih nedeljah, odvisno od vremena. Za ročno delo 
ni računa, je samo dar. 

Prejšnjo nedeljo smo obhajali nedeljo Karitas: Miloščina za Karitas, 
oddana na škofijo, je znašala 1.135,70 EUR. V tednu Karitas smo zbrali 143 
kg hrane in 1.202,40 EUR. Hrano smo odpeljali v dekanijsko skladišče, denar 
pa razdelili župljanom, ki so v stiski. Verjamemo, da še kdo potrebuje pomoč, 
a razdelimo lahko to, kar imamo. Hvala vsem darovalcem! 

Animatorji Trikraljevske akcije: V Marijinem domu bo srečanje in priprava za 
vse animatorje TKA in sicer danes, 8. 12., po prvi in po drugi dopoldanski maši. 
Pridite k enemu ali drugemu srečanju, da se pogovorimo o podrobnostih. 
 

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

Sporočilo iz dekanije: V Škofijski gimnaziji Vipava poteka Kateheza dobrega 
pastirja vsak ponedeljek od 17h do 18h. Kateheza je namenjena otrokom od 3. 
do 5. leta starosti. Še ta ponedeljek lahko priključite svoje predšolske otroke.  
 

Adventni večeri: Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas Vipavske 
dekanije vabita na adventne večere. Potekali bodo v Škofijski gimnaziji v Vipavi. 
Drugi večer bo v četrtek, 12. 12. ob 20 uri. Gost večera bo msgr. Slavko Rebec s 
predavanjem ODRINIMO NA GLOBOKO – otroci in mladi v družini. Lepo vabljeni! 
 

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 od 26. 4. – 2. 5. 2020 z agencijo Trud. 
Program je na spletni strani naše župnije ali ga dobite v župnišču. 
Prvi avtobus je poln. Akontacijo 200 EUR poravnajte v tem tednu. Kdor se je 
odločil vplačati riziko odpovedi v primeru bolezni, naj vplača 29 EUR do konca 
tedna. 
Drugi avtobus ima še 15 mest, ki jih je treba zapolniti, da ga lahko 
organiziramo za isto ceno. Prijave sprejemam do konca tedna, sicer bomo 
vzeli 60 sedežni avtobus in prvi na seznamu iz drugega avtobusa pridejo na 
prvega in edinega. Zaradi cene letalskih kart moramo s prijavami pohiteti, da 
se nam romanje ne podraži.   
 

Božična devetdnevnica: Naslednji ponedeljek, 16. 12., začnemo z božično 
devetdnevnico. Vabimo mlade, da na koru vodijo petje, ki nas pripravlja na 
božično skrivnost, vse župljane pa, da se čim pogosteje udeležujete te lepe 
priprave.  
 

Trikraljevska akcija bo v četrtek, 26. 12. 2019, dopoldne. Lepo prosimo, da 
če koga lani otroci niso dobili, sporočite, da jih letos opozorimo. Kakšen naslov 
je otrokom morda težko dobiti. Darovi te akcije so namenjeni misijonom. Hvala 
otrokom in animatorjem za trud, vsem faranom in krajanom pa za darove. 
Misijonarji so nam zelo hvaležni. 
 

Spovedovanje pred Božičem: 
V Logu  bo v sredo, 18. dec., od 9h do 12h in od 15h do 19h. 
V Šturjah bodo spovedniki od drugje v četrtek 19.12., v petek 20.12. in v 
soboto 21. 12. Natančneje naslednjič. 
 

Ogled živih jaslic (z zgodbo) v ledenem kraljestvu Mojstrane (Kranjska 
Gora) si bomo lahko ogledali v nedeljo, 29. 12. ob 17h. Prijave za avtobus do 
20. 12. Vstopnina 14 EUR, prevoz okrog 10 EUR. Odhod okrog 14.30. 


