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

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 povabljeni! 
 

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. 
 

Priprava na krščanski zakon v letu 2020: Prvi 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. 
 

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.   
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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.  
 

Skrb za cerkev: Grivška pot, sledi IX. korpus. 
 

Darovi za župnijo:  
 

Trikraljevska akcija: Zbrali smo 5.924,58 EUR za misijone. Bog povrni vsem 
sodelujočim in vsem darovalcem. 
 

Verouk bo ponovno v ponedeljek, 6. januarja 2020. Otroci, ki so v adventu zbirali 
darove za lačne otroke, povabljeni, da svoje darove oddajo k jaslicam v nedeljo ali 
na Svete tri kralje. 
 

Karitas vabi na pohod v pon, 30. 12., ob 8h izpred župnišča. 
 

Silvestrovo: Kot vsako leto, zaključimo tudi letošnje leto z zahvalo Bogu na 
silvestrovo ob 18.30 v župnijski cerkvi. Maša pa bo tudi na Fužinah na silvestrovo 
okrog 23.30. Kdor more vabljen, da gremo peš iz šturskega placa ob 23.00. Ko 
pridemo na Fužine, bo takoj sveta maša. Tako bomo z mašo zaključili leto 2019 in 
vstopili v novo leto 2020. Kdor želi na tak način vstopiti v novo leto, lepo povabljen. 
 

Novo leto bomo obhajali v sredo z nedeljskim urnikom svetih maš. Miloščina bo ta 
dan namenjena za duhovnega pomočnika g. Ivana Albrehta. 
Vsem želim hvaležen zaključek tega leta, miren prehod v novo leto ter zdravje, mir in 
Božji blagoslov v letu 2020. 
 

Prvi petek: Dopoldne prinesemo obhajilo starejšim in bolnim na dom. 
 

Večernice bomo molili v soboto po večerni maši. 
 

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 tedensko objavljeni po ulicah. 
 

 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 
   

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 

Poned.,30. 12. 
 

10.00 
17.30 
18.30 

 

DSO: V dober namen 
ŽAPUŽE: Za zdravje, Žapuže 
++ starši Jejčič, Lavričeva 17 
 

Torek, 31. 12. 
Silvester 

07.00 
18.30 
23.30 

 

V zahvalo za zdravje, Grivče 14 
Za duhovne poklice, V. Pilona 15 
FUŽINE: V zahvalo za 2019 in priprošnjo za 2020 

Sreda,  
01. 01. 2020 
NOVO LETO 

08.00 
10.00 
18.00 

 

 

Ob 90. letu krsta, Žapuže 48 
Za žive in rajne župljane 
+ Pavel Bratina, IX. korpus 37 

Četrtek, 02.01. 
Bazilij Veliki 

07.00 
18.30 

 

V zahvalo in čast MB, Cebejeva 5 
Za žive in pokojne Lemut in Ščuka 

Petek, 03.01. 
Jezusovo ime 

07.00 
18.30 

Za duhovne poklice, Na Trati 2 
30. dan + Ivan Tominc, D. Poljana 3/c 

Sobota, 04.01. 
 

18.30 
 

 

30. dan + Roza Michelizza, Grivška 26 
V zahvalo za novo življenje, V. Pilona 

2. ned. po 
božiču 

05. JAN. 2020 
 

08.00 
10.00 
18.00 

Po namenu, Bazoviška 15 
Za žive in pokojne župljane 
30. dan + Marija Ferjančič, Vipavska 17/b 

SV. DRUŽINA 
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