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Božič ni misel, je dogajanje! 

Odrešenik, prihajaš.  

Preženi meglo, strah in obup. 

Reši nas strahu pred korona virusom.  

Naj se z epidemijami in drugimi nadlogami soočamo na 

pameten način. 

Daj nam spoznanje, da se iz resničnosti ne smemo 

odklopiti, kar tolikokrat počnemo, temveč se nanjo 

priklopiti in jo gledati, čutiti.  

Podeli nam milost, da Te bomo videli takega, kot si;  

da bomo spoznali tudi resnico o sebi. 

Sprejmi nas ob jaslicah; osvobodi nas osamljenosti. 

Povrni nam dostojanstvo Božjih otrok! 

Odpri nam ušesa, da bomo zaslišali angelsko petje.  
Naj se veselimo, da je tvoja Mati, tudi naša mati in sv. Jožef naš zgled in varuh. 

Hvala za pogum in moč, da zmoremo videti bližnje okoli nas; tudi njihove stiske in 

radosti.   

Navdihuj nas da bomo pomagali otrokom v njihovem dozorevanju; naj s pogumom zrejo 

v prihodnost.  

Sodelavcev in drugih ljudi s katerimi se srečujemo naj ne gledamo le skozi naše koristi. 

Morda se niti ne opazi; ko smo s Teboj gradimo novi svet, svet poln topline in lepote. 
 Bogdan Vidmar 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147, alojzij.krzisnik@rkc.si;   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. 
 

DRUŽINA  JE  SVOJEVRSTNO  SVETIŠČE 
Lk 2,22–40 

Praznik svete družine je. Praznik vseh družin. Ta je postavljen v čas prostih dni, ko 
se večina članov družine mirno zbere in ob božični skrivnosti poživlja družinsko 
življenje. Cerkev želi, da bi prav v božičnem prazniku odkrivali in uresničevali 
duhovno globino družine. 

Božja beseda praznika Svete družine, je 
vsebinsko zelo bogata: starozavezna 
modrost nas poučuje, da v družini, kjer ni 
Boga, ne more biti pravega reda; pisatelj 
novozaveznega odlomka nam omenja, 
katere lastnosti so nujne za resnično 
družinsko srečo. Evangelist Luka pa nam 
kaže na sveto družino kot na vzor sleherne 
prave družine. 

 
Kristjani danes poudarjamo, tako kot 
vedno, da tam, kjer ni Božje avtoritete, tudi 
človeška avtoriteta nima pravega temelja. 
V Svetem pismu je rečeno: Gospod je dal 
človeku čast pri otrocih. Gotovo je, da 
starši, ki vzgajajo svoje otroke za Boga, 
delajo tudi za svojo osebno srečo. 

 
V današnjem času vsi čutimo, da je 
sodobno družinsko življenje drugačno 
od tistega, kar je bilo značilno za 
družinsko življenje v preteklosti. Težko 
je reči, kdaj in kaj je bilo bolje.  

 
Bog je z družino imel svoje načrte. Družina naj bi bila prostor, kjer  kristjani drug 
drugemu pomagamo v ljubezni, ki jo prešinja vera. Prav taki ljubezni poje hvalnico 
sveti Pavel in našteva lastnosti, ki naj bi jih gojili v družini: iskreno vdanost, 
velikodušno ljubezen, medsebojno podrejenost. Družina naj bi bila nadnaravno 
svetišče, kjer kraljujeta mir in molitev, Božja beseda in hvaležnost. 

Kristus je dobro vedel, da mora najprej odrešiti družino, če hoče odrešiti človeštvo. 
Zato je prišel na svet v družin in v njej živel večino svojega zemeljskega življenja. 

 NOVA GORICA   http://zng.si/ 
N 27.12. Sveta družina: ob 9. in ob  11.h 

P 28.12. 19.00 + Milan in Jožef Vižin 

T 29.12. 8.00 + Dominik Brus 

S 30.12. 19.00 + Vera Prijon 

Č 31.12. 17.00 ++ Ogrizek 

P 1.1.  
9.00 

11.00 

za duhovnike in nove duh.poklice 

po namenu 

S 2.1. 19.00 za žive in ++ Mlekuž in Melinc 

N 3.1. 
9.00 

11.00 

za zdravje 

za žive in + župljane 
 

Božič (25.12.) sv. maši ob 9. in ob 11.h. 

Sv. Štefan (26.12.) sv. maša ob 9. uri. 

Hvala jasličarjem, krasilkam, čistilkam, 
organistom in vsem, ki ste omogočili 
lepo doživljanje božičnih praznikov. 

Hvala za vse darove, ki ste jih darovali 
za cerkev in za duhovnika. 

Organisti bodo imeli srečanje preko 
Zooma v sredo ob 20. uri.  

V četrtek na silvestrovo bo zahvalna 
sveta maša ob 17. uri. 

Obhajanje bo po sv. maši pol ure na božič, ob nedeljah in za Novo leto. Zelo vas 
vabim, posebej spodbujam veroučence, da v moči svoje vere prihajate k obhajilu. 

Začnimo novo leto s prošnjo za božji blagoslov.  Urnik maš bo nedeljski. To pomeni, 
da bo po vsaki maši pol ure priložnost za prejem svetega obhajila.  

Versko statistiko in blagajniško poročilo bo predstavljeno naslednjo nedeljo pri 
maši. 

Št. 43/ 27.12.2020 / Sveta družina 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
http://zng.si/


 
 
 

 
 
 
 

COVID-19: epidemija se nadaljuje. Duhovniki 

mašujemo po vaših namenih, verniki pa lahko sledite 

sveti maši preko TV, radia ali spleta, v omejenem 

številu tudi v cerkvi. Prosimo vas, da bi še naročali za 

maše za žive in pokojne, za zdravje, za družine, za nove 

duhovne poklice, v čast Svetemu Duhu… Držimo se 

navodil in molimo za zdravje! 

Božični prazniki naj vam prinesejo notranjega miru, 

veselja in Božjega blagoslova. 

Ob novem letu vam voščimo izboljšanje 

epidemiološkega stanja, obilje zdravja, veselja in 

zadovoljstva ter tudi medsebojne potrpežljivosti in 

bogatih medosebnih odnosov! 

 

GODOVI: 
 

N 27.12. SVETA DRUŽINA 

P 28.12. Nedolžni otroci 

T 29.12. David 

S 30.12. Feliks, papež 

Č 31.12. Silvester, papež 

P 01.1. 
prvi petek 

Božja Mati Marija 
Novo leto 

S 02.1. 
prva sobota 

Bazilij in Gregor 

N 03.1. 
2. božična n. 

2. božična nedelja 

Ime Jezusovo 
 

 
 

SKUPNA OZNANILA  

                               SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
P. 24.12..- 18.30 zasedena razpoložljiva mesta 

P. 25.12. 

BOŽIČ 

10.00   

18.30 

zasedena razpoložljiva mesta           

delno še prosto za vpis …. 

P. 26.12.- dan 

samostojnost  

in enotnosti,  

 raznik 

10.00 

18.30 

župnijskega zav. sv.Štefana 

za dobrotnike župnije Solkan 

za domovino 

SV.DRUŽINA 

27.12.2020 
 10.00  

 18.30 

– za žive in + župlj. -blagoslov otrok 

+ starše Bevčič 

P. 28.12. 18.30 + Minka in Henrik 

T. 29.12.- 18.30 v čast sv.Duhu za življ. 

odločitve 

S. 30.12.-  18.30 + Koršič Tine 

Č. 31.12.- 

2.sveti večer  

 11.00 

18.30            

pogreb  v Stari Gori 

v zahvalo za prejete dobrote 2 

P. 01.01.- - 
NOVO  LETO 

10.00 

18.30 

+ Cvetko Doljak 

p.n. 

S. 02.01. 2 18.30 +Tinta Emiljija 

2. nedelja  

po božiču  

 10.00  

 18.30 

– za žive in  ++ župljane 

p.n. 
 

 Sv. maše: Zaradi omejitve števila 
udeležence, se vpišite na list na 
vhodu v cerkev ali pokličete na 041 
549 535. 
 

 Po vsaki nedeljski in praznični 

maši je možnost za prejem sv. 
obhajila, ob cca 11.00  ali  19.30,  
zlasti tistim, ki  ste bili prej »pri maši« 
s pomočjo prenosa po radiu, TV, 
spletu.    
 

 Jaslice lahko postanejo  praznično,  
vidno znamenje tudi zunaj hiše, tako 
kot luč miru iz Betlehema  ali  lučke 
na oknih in balkonih. 
 

 Prvega petka in sobote, dne  -1. in 2. 
jan._ne bomo obhajali  z običajnim 
obiskom bolnikov in starejših lahko 
pa pred koncem leta 

 
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
Nedelja 

27. 12. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane  

Za duhovnike in bogoslovce 

P. 28. 12 Vogrsko ob 19h  V čast sv. Ane za Ireno Marini 

T. 29. 12    Loke ob 19h † Anica Grčman – 30. dan 

S. 30. 12 Vogrsko ob 19h  †† Marvin, 155 a 

Č. 31. 12 Kromberk ob 19h † Zdravko Zavrtanik 

P. 01. 01 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

†† Silvester in Marija Pavlin 
V čast Materi B. za zdravje, 64 f 

S. 02. 01 Kromberk ob 19h  †† Olga, Jožef in Ivan Peršolja 

Nedelja 

03. 01. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

V čast materi B. in Sv. Duhu 

Za žive in †† župljane  
 

 Sveta Družina: danes 

blagoslovim vodo, sol, vino 

in otroke, vsaj na daleč. 

Otroci in starši, sedaj so 

počitnice. Kljub temu vas 

prosim, da pogledate na: 

www.sku.rkc.si; 

www.portal.pridi.com; 

www.evharistija.eu; 

https://katoliska-cerkev.si  

Za lačne otroke ste zbirali otroci v adventu. Hvala vam. Prinesite svoje darove k jaslicam! 

Pri maši je dovoljena udeležba le malo vernikom (v Kromberku 11 osebam, družinam ali 
gospodinjstvom, na Vogrskem 7), zato sledite maši po medijih. 

Za obhajilo bom na razpolago pred mašo ali po njej na Vogrskem in v Kromberku. 

Blagoslov domov. Zaradi epidemije je to sedaj prepovedano. Blagoslovite sami svoj dom in 

molimo za umiritev in izboljšanje stanja! 

Naročniki Družine in Ognjišča: odslej prejemate svoj izvod po pošti. 

Ob Božiču in v novem letu 2021 voščim vsem vernim obilje Božjega blagoslova in milosti, 

vsem prebivalcem pa veliko miru, potrpljenja in medsebojnega sodelovanja. 

 

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

Sv. maše: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.  

• Praznik Svete Družine je danes. Sveta Družina je zgled in opora našim družinam. V 
tem času, ki je drugačen in nenavaden, lahko poglobimo medsebojne odnose, 

obudimo družinsko Cerkev in osmislimo povezanost z Bogom in med seboj v 

molitveni povezanosti. Maše bodo po nedeljskem redu. Potrebna je predhodna 

prijava za udeležbo na tel. št.: 05 330 77 50. 

• Na silvestrovo, 31. 12. 2020 – drugi sveti večer se bomo pri večerni maši ob 19. 

uri z zahvalno pesmijo Bogu zahvalili za vse prejete milosti. Leto, ki mineva je bilo 
nenavadno, vendar polno priložnosti, da obudimo vrednote, ki so pomembne za 

spoštovanje in sožitje ter ljubezen do Boga. 

• Marija, Sveta Božja Mati praznik, ki ga obhajamo na novega leta dan. Mašni red bo 

nedeljski. Po maši ob 18. uri bomo pred Najsvetejšim zmolili litanije Matere Božje in 

se izročili Marijinemu varstvu. Tudi za novoletne maše se je potrebno 
predhodno prijaviti. 

• Pri vseh mašah je potrebno upoštevati navodila:  

predhodna prijava; upoštevati navodila rediteljev; obvezno nošenje mask; 

razkužiti roke pri vstopu in odhodu; držati razdaljo tudi pri obhajilu; obhajilo 
je samo na roke in po maši se ne zadržujemo pred cerkvijo. Hvala za 

razumevanje in upoštevanje navodil. 

• Sveto spoved lahko prejmete med mašami. Izven tega časa pozvonite pri glavnem 

vhodu na tipko SAMOSTAN. 

• 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. 

 

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

