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Oddane maše: + Vida Rebek, dar Nives in Urška; Za prijateljico, Kožmani; Za 
zdravje starih staršev, Kožmani; + Vida Rebek, dar sosede; Za odpuščanje, 
Žapuže; V zahvalo (3 svete maše); Za pokojne, Idrijska 19 (3 svete maše); Za 
duhovnike, Idrijska 19; ++ Brecelj in Škvarč; ++ Kogoj in Bavčar; Za pokojne 
prijateljice in sodelavce; + Alojz Hočevar; Za duše v vicah (46 svetih maš); + 
Sergeja Volk; V zahvalo in priprošnjo, Grivče (2 sveti maši); Po namenu; V 
dober namen, Kidričeva 20; V čast Materi Božji za zdravje; V zahvalo. 
 

Hvala vsem, ki dovolite, da so vaši mašni nameni opravljeni drugje, saj tu ne 
moremo obhajati vseh svetih maš, ki bi jih župljani radi naročili. Hvala vam za 
vašo vero v moč svete maše, za naročanje mašnih namenov za tukaj ali za 
drugam. Duhovniki smo vam hvaležni. 
 

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 je priložnost za pogovor in molitev za blagoslov dela in življenja. Začel 
bom v Kožmanih, nato Žapuže in ulice čez mesto do Grivč. Obiski bodo trajali 
predvidoma do sredine februarja. 
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JEZUS SE BO RODIL MARIJI, JOŽEFOVI ZAROČENKI 

(Mt 1,18-24) 

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila 
zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je 
noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel 
osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil. Ko je to premišljeval, 
glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, 
Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je 
namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on 
bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je 
izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in 
rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko 
se je Jožef zbúdil, je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel. Vzel je 
svojo ženo k sebi. 
 

Božično voščilo župljanom in krajanom: 
 

»Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se« (Flp 4,4). 
Božični praznik je razlog našega veselja v Gospodu. V naših človeških 
situacijah nismo sami, Bog je z nami po svojem Sinu, rojenem v 
Betlehemu. 
On prihaja, da nam razodene svojega Očeta, ki nas ljubi in za nas daje 
svojega Sina. »Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega 
edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak 
imel večno življenje« (Jn 3,16). 
To je razlog našega veselja, kljub vsem stiskam, ki jih doživljamo v 
našem vsakdanjem življenju. 
Vsem želiva veselja in spoznanja, da je Bog med nami in za nas! 
                                                           Vaša duhovnika g. Ivan in Zoran 
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 

4. ADV. NED. 
22. DEC. 2019 

 

08.00 
10.00 
18.00 

 

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

Poned.,23. 12. 
Janez Kancij 

10.00 
18.30 

 

DSO: + Jožko Črnigoj 
30. dan + Vida Semič, Bevkova 4 
+ Marjan in Rozalija Semič, Goriška 9 

Torek, 24. 12. 
Adam in Eva 
Sveti večer 

17.00 
21.00 
24.00 

 

Za zdravje 
V zahvalo, Cebejeva 5 
++ Marc, Levstikova 3/a 

Sreda, 25. 12. 
BOŽIČ 

08.00 
10.00 
14.30 
18.00 

 

 

Za žive in pokojne Polanc, Na Brajdi 27 
V čast Kristusovemu rojstvu za žive in ++ župl. 
Litanije z blagoslovom 
+ Ciril Kranjc, IV. Prekomorska 60 

Četrtek, 26.12. 
Štefan, dijakon 

08.00 
18.30 

 

Za zdravje prijateljice 
+ Marija Repič, Žapuže 8 

Petek, 27. 12. 
Janez, ap, ev. 

07.00 
17.00 
18.30 

++ Božič in Lemut, Žapuže 6/a 
ŽAPUŽE: V zahvalo staršem 
Za blagoslov, Goriška 5 

Sobota, 28.12. 
Nedolžni otroci 

 

07.00 
18.30 

 

 

+ Anton in Marija Likan, Žapuže 105 
+ David in ++ Krapež, IV. Prekomorska 12/a 

Sveta Družina 
29. DEC. 2019 

 

08.00 
10.00 
18.00 

+ Marija Krapež, Cebejeva 46 
Za žive in rajne župljane 
V zahvalo in priprošnjo ob obletnici poroke 

4. ADV. NED. 

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


 
 

O Z N A N I L A 

Uradne ure: Med prazniki ne bo uradnih ur. Če sem doma, ste vedno 
dobrodošli. Če kar koli potrebujete, ste dobrodošli, če sem le doma.  
 

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. 
 

Skrb za cerkev: Na Brajdi, sledi Grivška pot. 
 

Darovi za župnijo: 835€, 6 darovalcev, 40 EUR za oznanila, Bog povrni. 
 

Verouk bo ponovno v ponedeljek, 6. januarja 2020. 
 

Devetdnevnica pred Božičem: Tudi v ponedeljek povabljeni k božični 
devetdnevnici, Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. 
 

Karitas vabi na pohod: v torek, 24. 12. in v ponedeljek, 30. 12., zbirno 
mesto je pred župniščem ob 8h. 
 

Božične voščilnice: Še danes lahko pred cerkvijo ali v Marijinem domu dobite 
božične voščilnice. Hvala s. Milki in njenim sodelavkam.  
 

Jaslice v cerkvi: Hvala mladim možem, ki ste postavili jaslice in smreke v 
cerkvi in pred cerkvijo. Bog povrni za vaš trud. 
 

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: 
Ponedeljek 8h – 9h g. Ivan in 17h – 18.15 Zoran 
 

Praznik Jezusovega rojstva – Božič: Na predvečer božičnega praznika 
bomo imeli mašo, namenjeno predvsem mladim družinam ob 17h. Za starejše, 
ki ne morejo opolnoči, je namenjena maša ob 21h. Glavna maša bo opolnoči, 
enkrat letno je vredno, da se potrudimo in ohranjamo to lepo tradicijo 
polnočnice. 
Tudi doma sveti večer pred Jezusovim rojstvom opravimo družinsko 
bogoslužje in blagoslovimo svoj dom z blagoslovljeno vodo (in kadilom). Ob 
jaslicah zmolimo desetko rožnega venca: ki si ga, Devica, rodila. Zapojemo 
kakšno božično pesem. Večer preživimo skupaj ob ugasnjenih elektronskih 
napravah.  
Na Božič se udeležimo svete maše kljub večernim in polnočnim mašam, 
saj je zapovedan praznik.  
Miloščina ob božičnem prazniku je za domačega župnika, Bog povrni. 

Trikraljevska akcija: V četrtek, na Štefanovo, bomo pri jutranji maši podelili 
blagoslov kolednikom, ki potem gredo voščit krajanom mir in blagoslov. 
Sprejmimo kolednike dobrosrčno! Darovi, ki jih bodo zbrali, bodo namenjeni 
misijonom. Hvala vsem animatorjem in otrokom za to veliko delo.  
 

Ogled jaslic v Mojstrani odpovedujem, ker je premalo zanimanja. 
    

N A P O V E D U J E M O 
 

Silvestrovo na Fužinah: Namesto običajne adoracije na silvestrovo, bomo letos imeli 
mašo na Fužinah. Ob 11h bomo šli peš izpred župnišča, maša na Fužinah bo okrog 
23.30, pozdrav miru in voščilo okrog 24.00, sledi zaključek maše in klepet pred 
cerkvijo, če kdo kaj prinese, ter vrnitev domov. Povabim vse, ki boste želeli na tak 
način vstopiti v novo leto. 
 

Krstna nedelja bo na praznik Jezusovega krsta, 12. januarja 2020, ob 10h. Prijavite 
otroke. Tudi tisti, ki boste v januarju hodili na pripravo, že lahko krstite ta dan. 
Naslednje krščevanje bo verjetno šele na velikonočni ponedeljek. 
 

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 vabljeni, da si ta večer vzamemo čas za 
spomin na mučenca Terčelja. Verjamem, da je naš zavetnik in priprošnjik pri Bogu. 
 

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:   Organizirali bomo tudi drugi avtobus. Ostaja še enih 5 prostih mest, 
če jih ne bomo zapolnili mi, bo za to poskrbela agencija Trud. Kakšen posameznik 
se lahko prijavi do zapolnitve mest oz. do konca januarja. Naslednje informacije in 
plačilo drugega dela storitve bo v začetku aprila 2020. 
 

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 ali pri vas doma, po dogovoru.   

mailto:marko.sabotic@gmail.com

