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Advent pri nas doma: Tretja adventna sveča nas spomni na odrešenje. 
Odrešenje je Božji dar, ne moremo ga sami doseči, ampak nam je podarjeno 
po življenju in smrti Jezusa Kristusa. Odrešenje je prišlo od Boga, a ne brez 
sodelovanja človeka. Marija je vzor sprejemanja Božje volje. 
Ob tretji sveči molimo in počastimo obisk angela pri 
Mariji in napoved odrešenja: 
Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od 
Svetega Duha, Zdrava Marija, … 
Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji 
besede, Zdrava Marija, … 
In beseda je meso postala, in med nami prebivala,  
Zdrava Marija,… 
In ob nedelji, ki se imenuje nedelja veselja, se veselimo našega 
odrešenja. V družini se pogovarjamo, kaj nam prinaša veselje. Vse, kar 
družino resnično razveseljuje, je znamenje odrešenja, kajti Gospod nas 
danes in tukaj želi odrešene in vesele. Družina naj bo znamenje odrešenja. 
 

 

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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Janez Krstnik sprašuje o Kristusu (Mt 11,2-11) 
Tisti čas je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih in ga je po svojih učencih, ki 
jih je poslal k njemu, vprašal: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo 
drugega?« Jezus jim je odgovóril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar 
slišite in vidite: slepi spregledujejo, hrômi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi 
slišijo, mrtvi vstajajo, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne 
spotakne nad menoj.« 
Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat 
v puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Človeka, mehko 
oblečenega? Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj 
torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o 
katerem je pisano: Glej, svojega glasnika pošiljam pred tvojim obličjem, ki bo 
pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni 
vstal večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu 

večji od njega.« 
 

Luč miru iz 
Betlehema: Na 4. 
adventno nedeljo 
bodo skavti prinesli 
plamen Luči miru iz 
Betlehema. Po maši 
bodo pomagali pri 
prižiganju sveč za 
katere darujete dar. 
Informativno: EKO 
sveča 1,6 €, 
enodnevni vložek 0,6 
€. Hvala za vaše 
darove, ki jih skavti 
porabijo za stroške 
akcije, za dobrodelne 
namene in lastno 
delovanje. 

 

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 

Poned.,16. 12. 
Adela 

07.00 
09.30 
18.30 

 

+ Albina Kocovan in Branko Romih, Bevkova 2 
DSO: Po namenu stoletnice 
Za zdravje, V. Pilona 21 

Torek, 17. 12. 
Viviana 

07.00 
17.30 
18.30 

 

+ Barbara Curk 
ŽAPUŽE: + Jurij in bratje Repič, Žapuže 48 
+ Tomaž Štrancar, I. Kosovela 23 

Sreda, 18. 12. 
Vunibald 

07.00 
18.30 

 

 

++ sorodniki, Kidričeva 29 
8. dan + Ivan Tominc, Dolga Poljana 3/c 

Četrtek, 19.12. 
Urban V., pp 

07.00 
18.30 

 

++ starši Marc, Levstikova 2 
++ starši, Žapuže 43/a 

Petek, 20. 12. 
Vincencij Romano 

07.00 
18.30 

++ starši, brata in sestre, Kožmani 12 
V zahvalo in v čast MB, Bevkova 4 

Sobota, 21.12. 
Peter Kanizij 

 

07.00 
18.30 

 

 

8. dan + Marija Ferjančič, Vipavska 17/b 
+ Marija Kete, Grivče 8/a 

4. ADV. NED. 
22. DEC. 2019 

 

08.00 
10.00 
18.00 

+ Nejc Gregorič, Lavričeva 43 
Za žive in rajne župljane 
Za zdravje, Kožmani 

3. ADV. NED. 

Luč je tu. 
Čaka, da jo ponudim bližnjemu in z njenim 
plamenom zanetim mir. Vendar se bojim … 

Česa se bojiš? 
Strah me je, da moj plamen ni dovolj velik in jaz 

nisem dovolj dober, da ga ponudim drugim. Kako naj 
jim stopim naproti, ne da bi me odrinili od sebe? Kaj, 

če zaradi mene zavrnejo plamen in mir, ki ju 
prinašam? 

Res je, da nikoli ne boš dovolj dober za vse. A zakaj 
bi te to ustavilo? 

Kako naj bi me ne ustavilo? 
Nikoli ne moreš ugajati vsem, a zame boš vselej 

dovolj dober, ker te imam rad. Ko to sprejmeš in v 
svetlobi plamena pogledaš sočloveka, vidiš, da je 

tvoj brat in ne nasprotnik, tvoja sestra in ne 
sovražnica. 

Naj potem še gorim? 
Vedno. Samo z lučjo lahko preženeš temo in samo z 

ljubeznijo lahko prižgeš mir. 
Ne boj se goreti! 
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O Z N A N I L A 
 

Uradne ure: Ponedeljek  od 17.00 – 18.00 in četrtek 9.00 – 11.00. To bodo 
tudi zadnje uradne ure v tem koledarskem letu, kar pa ne pomeni, da ne smete 
priti v župnišče med prazniki. Če sem doma, ste vedno dobrodošli. Znebite se 
strahu pred župniščem, pa tudi, če pridete le voščit praznike, z veseljem bom 
z vami spil kavo ali čaj. 

Skrb za cerkev: Lavričeva od 31 do konca, sledi Na Brajdi. 

Darovi za župnijo: 120€, 4 darovalci, 25 EUR za oznanila, Bog povrni. 

Verouk je reden za vse skupine. To je zadnji verouk v tem koledarskem letu, 
naslednji teden verouk odpade. Verouk bo ponovno v ponedeljek, 6. januarja 
2020. 

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

Molitev pred Najsvetejšim odpade zaradi devetdnevnice pred Božičem. 

Devetdnevnica pred Božičem: Začnemo v ponedeljek, 16. dec. Z mašo, 
obhajilom in prepevanjem devetdnevnice pripravimo svoja srca za Jezusa, ki 
je Emanuel, Bog med nami. Otroci pridejo v prve klopi. Višji razredi in mladi 
boste šli s sestro Emo na kor in skupaj prepevali vsak večer. Tudi starši 
povabljeni na duhovno pripravo na praznik Jezusovega rojstva. 

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

Molitev večernic: V soboto po maši. 

Božične voščilnice: Povabljeni, da voščilnice vzamete pri mizici pred ali v Marijinim 
domu ob adventnih nedeljah, odvisno od vremena. Za ročno delo je samo dar. 

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek po maši ob 19.15. 

Zakonska skupina: Srečanje bo v petek ob 20h v župnišču. 

Luka Debevec Mayer bo imel svoj glasbeni nastop v četrtek ob 18.30 v 
župnijski cerkvi v Vipavi. Maša v Vipavi je ob 18h. 

Jaslice v cerkvi: Jaslice postavljajo mladi možje in očetje. Hvala vsem, ki ste 
bili na sestanku. Povabimo še druge mlade može in očete, da se pridružijo. 
Jaslice bomo začeli postavljati v ponedeljek, 16. 12., ob 19.30. Upamo, da jih 
v nekaj večerih tega tedna skoraj zaključimo. Več ko nas bo, prej bo narejeno. 
Poleg jaslic v cerkvi se postavi in okrasi tudi smreka zunaj pred cerkvijo. 

Naročnine za tisk: Povabim vas, da poravnate naročnine za verski tisk, na 
katere ste naročeni. Naročniki boste položnico za Družino in Ognjišče dobili 
skupaj z revijo oz. časopisom. Vabimo tudi nove kandidate za naročnine. Če 
kdo ne ve, kako podaljšati ali na novo naročiti verski tisk, se lahko obrne k 
meni v župnišče in bom rad pomagal. 

Spovedovanje pred praznikom Jezusovega rojstva bo v tem tednu: 
LOG: sreda 9h – 12h in 15h – 19h vsi dekanijski duhovniki 
ŠTURJE: četrtek 9h – 12h br. Luka iz Križa 
                četrtek 15h – 18h g. Primož iz ŠGV 
                petek 15h – 18h g. Marko iz Planine 
                sobota 7.30 – 9.30 g. Franc iz Ajdovščine 
                sobota 9.30 – 11.00 g. Tomaž iz Podnanosa 
                sobota 9h – 11h Zoran (v pisarni) 
                sobota 15.30 – 18.30 g. Rafko iz Kamenj 
        

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. Podatki so oddani agenciji, ki je že rezervirala letalske karte za 
naš povratek domov. 

Drugi avtobus:   Kandidati za drugi avtobus v tem tednu poravnajte akontacijo, 
zaenkrat vas je 30, kar zadošča za drugi avtobus. Morda se še kdo okorajži. 
Potovali bomo vedno skupaj, oba avtobusa bosta imela vodnika, le vrnili se 
bomo na dveh letalih, skoraj istočasno bomo poleteli na dve bližnji letališči 
(prvi v Bergamo, za drugega še poiščemo), od tam pa nas bo avtobus pripeljal 
v Šturje. 
 

Trikraljevska akcija bo v četrtek, 26. 12. 2019, dopoldne. Darovi te akcije so 
namenjeni misijonom. Hvala otrokom in animatorjem za trud, vsem faranom in 
krajanom pa za darove. Misijonarji so nam zelo hvaležni. 
 

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. 
 

Priprava na krščanski zakon v letu 2020: »MIDVA V BOŽJEM NAČRTU«. V okviru 
naše dekanije sta predvidena dva sklopa  srečanj, ki bodo potekala v župnijskem 
domu v Šturjah, Levstikova 1. Prvi bo od nedelje, 19. januarja, do nedelje, 23. februarja 
2020; drugi pa jeseni: od nedelje 4. oktobra do nedelje, 15. novembra. Srečanja 
začnejo ob 16. uri. Informacije in prijave: Marko Sabotič, marko.sabotic@gmail.com; 
051 677 727. Datumi tečajev  v drugih krajih v škofiji so objavljeni na plakatu, ali na 
http:/kp.rkc.si/pnz.  
 

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.    
 

Blagoslov družin v letu 2020: Po nedelji, 5. jan. 2020, bom začel z obiskom in 
blagoslovom družin in posameznikov. Obiskal bom po lanskem seznamu. Če kdo ne 
želi, naj brez zadrege sporoči. Če kdo želi na novo, naj sporoči. Obisk in blagoslov je 
priložnost za pogovor in molitev za blagoslov dela in življenja.  

In jaz te 
odvežem 
tvojih 
grehov v 
imenu Očeta 
in Sina in 
Svetega 
Duha. 

mailto:marko.sabotic@gmail.com

