
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betlehemska lučka:  

Prižgimo luč.    Obdržimo bližino! 

Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le pokazal, 
kakšen je v resnici. Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu ne 
upamo priti bližje. Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista, 
ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas drug drugemu 
približa. Ko namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več 
strah, ampak človek. 

Zato vam prinašamo Luč, ki se je v božiču spustila med nas.   
To je naš korak bližje vam v teh mrzlih časih. 

Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. 
Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da jim 
pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot.            

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@gmail.com; Župnija Nova 

Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188;   Župnija Kromberk: tel. 041/588-964;   Župnija 

Solkan: tel. 041/549-535. BOLNICA ŠEMPETER: nujni obiski: g. Boris Kretič 069/985 790 // 

redni obiski – torek in četrtek: g. Boris Milavec 051/ 489 408. 

 

 
 

BOG SE HOČE RODITI V NAS 

Angel reče: »Pozdravljena, obdarjena z 
milostjo, Gospod je s teboj!« Podobne 
besede so bile povedane tudi Mojzesu, 
Jeremiju, Gideonu in drugim poslancem v 
Božjem načrtu.  

 
Angel odgovori: »Ne boj se!« Tako se je 
zgodilo tudi pri obisku angela Zahariji, 
pastirjem na poljanah in tako je pozdravil 
Vstali apostole na velikonočno jutro. Prvi 
Božji pozdrav je vedno: »Ne boj se!«  

Angel ji pojasni, da je Sveti Duh, ki je 
prisoten v Božji Besedi od samega nastanka, 
uresničuje stvari, ki se zdijo nemogoče. Ko 
Božjo besedo sprejmemo, se zgodi nekaj 
novega, zahvaljujoč moči Svetega Duha!  

Marijin odziv »zgodi se« je vzor vere za 
slehernega vernika. Marija je verjela Božjim 
obljubam. Bila je pripravljena sprejeti Božjo 
voljo, čeprav se je zdela nemogoča. 

Vera in poslušnost zagotovo odklepata moč 
in milost Božjega kraljestva v našem 
življenju! Bog od nas pričakuje, da se 
odzivamo z enako voljo in zaupanjem, kot se 
je Marija. Božja volja daje pomoč in sredstva, 
da se odzovemo. Lahko se predamo njegovi 
milosti ali pa se upiramo in gremo po svoje. 

Božič vrnimo v družino 

Znašli smo se v situaciji, ki je nismo bili 
vajeni. Prej smo postopoma sprejemali, 
da božič prehaja iz družine na ulico 
med lučke, žive jaslice ob cerkvi, 
najrazličnejše koncerte, in smo hodili z 
enega dogodka na drugega. Zdaj, ko 
tega ni, pa smo nesrečni.  

Kaj pa, če bi izkoristili priložnost, da se 
z božičem vrnemo domov, da se 
osredotočimo na tisto, kar je najbolj 
bistveno: odnos z Bogom in skupnost 
družine, skupnost posvečenih …  

Vsak ima neko skupnost, v katero 
spada. V skupnosti lahko doživljamo 
adventno pričakovanje, hrepenenje. 
Tako bomo praznovali tudi božič. 

 
Bodimo z Marijo v zamaknjenju v teh 
urah, da bomo okušali vso veličino tega 
trenutka, ko čas doseže svojo polnost. 
V srcu zgodovine smo. Tu lahko 
dojemamo vse dogodke preteklosti. Tu 
lahko dosežemo smisel in pomen vseh 
dogodkov v prihodnosti. 

Ta noč postane vir luči za človeštvo 
vseh časov. Odprimo svoja srca za 
polnost blaženosti. 

Povezani v molitvi se veselimo! 
 

 

 
 

 

 

 

NOVA GORICA  http://zng.si/ 
N 20.12. 4. adventna nedelja: ob 9. uri 

P 21.12. 19.00 + starši in sorodniki Mrak 

T 22.12. 19.00 + Jože Fon 

S 23.12. 19.00 + Gabrijel Bratina 

Č 24.12. 
Sveti večer 

  

19.00 
za žive in ++ Mlekuž in 
Melinc 

P 25.12. 
BOŽIČ 

  9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 

++ Škibin 

S 26.12. 
sv. Štefan 

  9.00 + Štefan Gorjan 

N 27.12.  
  9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 
za rajne duhovnike 

 

Priložnost za adventno spoved – je 
vedno – potrkajte na vrata pisarne. 

Namesto polnočnice za otroke lahko 
spremljate sveto mašo v četrtek ob 19. uri 
po spletu www.zng.si – prenos v živo. Ob 
blagoslovu jaslic v cerkvi, bom blagoslovil 
tudi vaše jaslice in vaše domove, da bo 
blagoslov v vaših družinah. Saj to je sveti 
večer. V cerkev k sv. maši pride prvih 50 
ljudi, ki morajo biti v medsebojni razdalji 2 m. 

Prav tako lahko spremljate sveto mašo iz 
naše cerkve na božič ob 9. in ob 11.uri.   

Takoj po maši ob 9.40 in ob 11.40 bo vsaj pol ure priložnost za sveto obhajilo. Vabim 
vas, da doživite božič v svojem srcu, zato pridite k obhajilu in prejmite Jezusa v svoje 
srce. Obhajanje na 4. adventno nedeljo bo od 10. do 11.15. 

Betlehemska lučka vas že čaka. Pridite jo iskat. 

Dragi župljani, iz srca vam želim, da bi tudi letos doživeli božič, da bi doživljali da 
je Bog resnično med nami, ki se nam razodeva skozi ljubezen in da bi vam 
Novorojeni podaril veliko upanja, miru in veselja do življenja. Vaš župnik 

Svoj dar za potrebe župnije lahko nakažete na župnijski transakcijski račun: 
Župnija Nova Gorica, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica; TRR: SI56 0475 0000 3312 892.  

Dar za duhovnika ali letno biro lahko darujete osebno v župnijski pisarni ali na duhovnikov 
osebni TRR: Alojzij Kržišnik, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica, TRR: SI56 0434 9026 3202 622, 
namen: dar, sklic: 00 2020. Hvala za vsak dar. 
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Božič bo letos bolj domač in ne toliko »zunanji«. V družini radi molimo, imejmo 

družinsko bogoslužje in sledimo maši po medijih! 
 

 
 

• Danes je zadnja, 4. adventna nedelja. Pri maši ob 10. uri na fb boste lahko sledili 

tudi božični devetdnevnici. Po maši od 11.15 do 11.45 ste vabljeni, da prejmete 

sveto obhajilo. Prosimo, da se držite navodil rediteljev. Lahko boste vzeli 

Betlehemsko lučko miru. 
 

• Božična devetdnevnica kot bližnja priprava na Božič je vsak večer ob 19. uri 

na fb. Med mašo prepevamo čudovite speve, ki nas vodijo do rojstva Odrešenika. 
 

• Sveto spoved lahko prejmete vsak dan med 10. in 12. uro ter popoldne med 15. in 

19. uro. Če ni spovednika v spovednem kabinetu, pozvonite pri vratih na 
SAMOSTAN. 
 

• Na Sveti večer, ob 18. uri bo preko fb najprej zaključek devetdnevnice, maša 

Svetega večera in blagoslov jaslic. Doma pripravite blagoslovljeno vodo za 

blagoslov jaslic in stanovanja. 
 

• Polnočnico boste lahko spremljali preko fb ob 24.00.  
 

• Na praznik Gospodovega rojstva – BOŽIČ bomo prenašali mašo preko fb ob 

10. uri. Svetega obhajila se boste lahko udeležili od 11.15 do 12. ure. Posebej 

vabimo družine naših veroukarjev. Spoštujte navodila rediteljev!  
 

• Darovanje. Če želite in zmorete priskočiti na pomoč lahko svoj dar nakažete na 

TRR Frančiškanskega samostana Kostanjevica NG pri UniCredit Banki: SI56 2900 

0005 1026 610. Bog povrni. 
 

Vsem našim župljanom in obiskovalcem naše cerkve želimo, da bi Luč upanja in 
ljubezni zasvetila v vaših srcih in bi jo s pogumom miru prinašali vsem okrog 

sebe.  Frančiškovi bratje s Kostanjevice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Betlehemska luč: kljub pandemiji so jo skavti 

prinesli in jo lahko verniki prejmete v cerkvah. 

Kvatrna nedelja nas danes vabi k darovanju za 

semenišče in za potrebe škofije. Hvala! 

Božična spoved: prilika je še na Kostanjevici - 

Kapeli, pa tudi po župnijah. 

V družinah pripravite jaslice. Če le morete, opravite 

dobro sveto spoved in prejmite sv. obhajilo, da bi se 

Jezus zares mogel roditi v naših srcih in v naših 

medsebojnih odnosih! 

 

GODOVI: 
 

N. 20. 12. 4. adventna nedelja 

P. 21.12 Peter Kanizij 

T. 22.12 Frančiška Cabrini 

S. 23.12 Kanez Kancij 

Č. 24.12 Adam in Eva 

P. 25.12 

BOŽIČ 
Jezusovo rojstvo 

S. 26. 12 Štefan, diakon 

N. 27. 12. SVETA DRUŽINA 
 

 NOVA GORICA - KAPELA  
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl 

 

SKUPNA OZNANILA   

                 SOLKAN     https://zupnija-solkan.si/ 
4. adventna 

20.12.2020 

 10.00  

 18.30 

– za žive in  ++ župljane 

- možnost za sv. obhajilo - 

P. 21.12. 18.30 + starše Humar 

T. 22.12.- 18.30 + Srečko Mugerli 

S. 23.12.-  18.30 + Jug Ivan in Ana 

Č. 24.12.-  20.00   za žive in +dobrotnike, 

sorodnike 

P. 25.12.-  

    BOŽIČ 

10.00 

18.30 

+Dušan Kerševan 

– za žive in  ++ župljane 

S. 26.12. – 

sv. Štefan 

10.00 

18.30 

za doobrotnike župnije 

za domovino v čast Sv.Duhu 
SV.DRUŽINA 

27.12.2020 
 10.00  

 18.30 

– za žive in  ++ župljane 

- možnost za sv. obhajilo - 
 

 PRIHAJA tudi … nadaljevanje domače 
božične  devetdnevnice. 

Urnik sv. maš, ki je predviden bo 
upoštevan, če bo v skladu s predpisi za 
preprečitev okužb, sicer bo ostala 
možnost  prejema obhajila kot doslej. 

Možnost za spoved: žup. Solkan (v 

kapeli nasproti zakristije.  

Pripravimo jaslice (sodelujmo, 
pomagajmo), vzemimo betlehemsko 
lučko ali sami v vetrolovu ali v cerkvi, kjer 

so tudi sveče. Prispevek je v dobrodelne 
namene v sodelovanju skavtov.                      

Na spletni strani župnije Solkan (zupnija-solkan.si)v nadaljevanju spodaj – 
najnovejša, dodatna  sporočila  glede blagoslova doma na sv. večer,  praznovanja 
župnijskega zavetnika sv. Štefana, blagoslova otrok …  

 
 

KROMBERK  - VOGRSKO 
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

Nedelja 

20. 12. 
Kromberk ob 9h  Za žive in †† župljane  

P. 21.12 Vogrsko ob 19h  
†† Rudolf in Marta 

Beltram, 14 

T. 22.12 Kromberk ob 19h † Peter Vrtovec 

S. 23.12 Vogrsko ob 19h  
Mariji in sv. Luciji za 

zdravje, 94 

Č. 24.12 Kromberk ob 19h 
V čast Materi Božji 

tolažnici 

P. 25.12 

BOŽIČ 

Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

Za nove duhovne poklice 

S. 26. 12 Kromberk ob 19h  † Jožef Tomažič 

Nedelja 

27. 12. 
Kromberk ob 9h  Za žive in †† župljane  

 

 Advent: prižgimo četrto svečko in 

sledimo maši preko medijev!  

Otroci in starši, sedaj so počitnice. 

Kljub temu vas prosim, da pogledate 

na: www.sku.rkc.si; www.portal.pridi.com; 

www.evharistija.eu; Adventni koledar 

je še na razpolago, da bi zbirali za 

lačne otroke. 

Za spoved in obhajilo (istočasno le 

posameznik, ena družina ali eno 

gospodinjstvo) bom na razpolago 
pred mašo ali po njej na Vogrskem 

in v Kromberku. 

Pri maši je dovoljena udeležba le  

malo vernikom, zato sledite maši po medijih; bom pa po maši delil obhajilo. 

Božična spoved: v Kromberku sem na razpolago župnik, na Vogrskem pa g. Marko danes od 
14h do 16h. 

Jaslice so v cerkvi postavljene, čeprav v bolj skromni obliki in s tem bliže originalu. 

Božič bomo letos praznovali doma, kjer naj vas Novorojeni blagoslavlja. 

Naročniki Družine in Ognjišča: odslej (z letom 2021) boste prejemali svoj izvod po pošti. 

Tudi položnice vam bodo poslali. Hvala za razumevanje! 

 

http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
https://zupnija-solkan.si/
http://www.sku.rkc.si/
http://www.portal.pridi.com/
http://www.evharistija.eu/

