
KRALJA, KI PRIHAJA … od srede,  16.decembra    

                 DRUŽINSKO  BOGOSLUŽJE 

Božična devetdnevnica  »Gospod Jezus, pridi in ostani 
z nami!« 
Zberemo se pri adventnem vencu, na 
katerem prižgemo sveče ... Ugasnemo 
radio, TV, računalnik.  
Vzemimo si 20 minut časa; poskrbimo 
najprej za lastno umirjenost, ki bo 
pripomogla k skupni zbranosti.  
Bogoslužje  vedno začnimo z znamenjem 
križa: V imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha! Amen.  
 

 
 

 
Zapojemo ali poslušamo adventno pesem, ter v devetdnevnico  v k l j u č i m o   zgodbo o 
misijonarju dr. Janezu Janežu  za tisti dan iz adventnega koledarja, ki nam ga je posredovalo 
Misijonsko središče Slovenije (v tiskani obliki je še nekaj izvodov v preddverju župnijske cerkve)         

Ne spreglej(te)  možnosti za dobro delo – nekaj konkretnega, pomoč v takšni ali drugačni obliki 
Preberi(te) nasvetovani odlomek iz svetega pisma ali po svoji izbiri. 
Pridružite desetko iz veselega dela rožnega venca  in (ali) molitev v času epidemije. 
Sklenite z večerno molitvijo »O Jezus blagoslovi me…«  in  molitvijo kesanja. 

            Bodite osebni  v prošnjah za različne potrebe in oblikujte večer tudi po svoji zamisli in 
ustvarjalnosti 

Možnosti za spoved, zakrament sprave, ter priprava,  s »testiranjem« 

naših vsakodnevnih drž = izpraševanjem vesti, nam je bila že priporočena. V župniji  se z duhovnikom 
lahko dogovoriš(te) za čas spovedi, še zlasti, če želite pogovorno obliko in  v miru, brez hitenja in ob 
upoštevanju vseh pravil za varstvo pred okužbo s korona virusom (maska, razdalja, razkuževanje rok, 
… posamično pristopanje) 
Kot običajno pa bomo imeli možnost za spoved tudi v naprej predvidenih terminih. V naprej boste lahko 
označili na listu  ali izrazili željo (po telefonu) predviden čas 10 minut cca.  

Spoved v župniji Solkan in možnost prejema obhajila (v večernem 

času kot okrog 18.00 do 18.30 ) je predvidena: 
v četrtek, 17.decembra od 17. ure dalje – spovednik župnik J.Bric, 
v soboto, 19. decembra od 17. ure dalje – spovednik župnik J.Bric, 
v nedeljo, 20. decembra od 17. ure dalje – spovednik dekan Alojzij        
                                                                                                           Kržišnik  
  V župniji Nova Gorica je predvidena možnost za spoved v petek, 
18.decembra  ves dan od 7.00 – 19,00 z različnimi spovedniki (glej oglasno desko oz. 

oznanila župnije N.Gorica)  
    Hvala za vse oblike pomoči in Miklavževe pozdrave preteklega tedna. Vaš župnik         



KRALJA, KI PRIHAJA …      V 

sredo, 16.12. začetek domače božične 

devetdnevnice  

Možnost za spoved:  župnija 

Solkan (v kapeli nasproti zakristije- »mat pleksi 

stena«)  

---v četrtek, 17.dec. in  

--- soboto,19.12. od 17.00 do 19.00 - 

spovednik župnik (J.Bric);   

---V nedeljo, 20.decembra od 17.00 dalje, dekan                                                                                                 

Pripravimo jaslice (sodelujmo, pomagajmo), v prenesenem pomenu pa sami 

»pripravimo prostor za jaslice v srcu«. Pp.Frančišek izrečno vabi k spreobrnjenju, ki zajema 

na 1.stopnji (ločitev od greha in posvetnosti) kot n.pr. vabilo Janeza Krstnika. Na 2.stopnji 

pa spreobrnjenje  omogoča iskanje Boga; to ne samo iz svoje moči ) potrebno je spomniti 

se, da je spreobrnjenje milost  (op,. nezaslužen dar, zastonjski dar). Nihče se ne more 

spreobrniti z lastnimi močmi. 

 

 

3. adventna 
13.12.2020 

 10.00  
 18.30 

Sv. m.  – za žive in  ++ župljane 
- možnost za sv. obhajilo - 

P. 14.12. 18.30 za zdravje  (neva) 

T. 15.12.- 18.30 za zdravje o.Francisa 

S. 16.12.-  18.30 + Vojko Remiaš 
Č. 17.12.-  18.30               za ++ Kosem 

P. 18.12.-  18.30  v zahvalo za dobrotnike 

S. 19.12. -  18.30 za ++ Srebrnič 

4. adventna 
20.12.2020 

 10.00  
 18.30 

Sv. m.  – za žive in  ++ župljane 
- možnost za sv. obhajilo - 
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