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Zahvala in prošnja ob novem letu 

Gospod, eno leto je zate samo en trenutek. 
Za nas pa je 365 dni dolgo, široko, globoko, nepregledno. 
Vsako leto je za nas natlačeno z dobrim in slabim. 

Eno pa je res: Vsako leto nas privede bliže k tebi. 
Za nami je eno leto –  
s prevoženimi cestami, z ovinki in nezgodami,  
pa tudi s srečo in uspehi in mnogimi lepimi doživetji. 

Gospod, vsak dan je nov.  
Daj, da bi rasli v tvoji dobroti. 
Novo leto, naj bo kakšno koli, bo s teboj dobro. 

Zahvaljujemo se ti za 365 dni, ki so za nami.  
Prosimo pa te za novih 365 dni, ki se odpirajo pred nami. 

Po: Zakladnica molitve  

 

Novo leto se je začelo.  

Odpri se, moje srce, in potuj! Zvezda ti kaže pot. Samo 

vstani in hodi. Saj imaš pri sebi zlato ljubezni, kadilo 

hrepenenja in miro bolečine. Gospod bo vse to sprejel.  

In našli bomo odgovor … 

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. 
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MAR BOLJ LJUBIMO TEMO  
KAKOR LUČ? 

Evangelist Janez nam Jezusa predstavi kot 
luč sveta. Presenečeni smo, ko v kratkem 
odlomku kar trikrat slišimo, da svet te luči 
ne mara. »Luč sveti v temi, a tema je ni 
sprejela … Svet je po njej nastal, a svet je ni 
spoznal. V svojo lastnino je prišla, a njeni je 
niso sprejeli.« 

 
Božični prazniki so prazniki luči, ker 
obhajamo rojstvo Luči sveta, zato 
simbolično osvetljujemo božična drevesa in 
jaslice. Vse te luči pa bi bile mrtve in 
hladne, če bi v naših dušah vladala tema. Ko 
bomo vsako jutro in večer v svojem domu 
prižigali luč, se vprašajmo: ali je v meni 
svetlo, ali sem s svojim življenjem luč za 
drugega, zlasti za svoje otroke oziroma 
tiste, ki ob meni živijo in delajo. 

 

Skrbeti drug za drugega 

Papež Frančišek je za letošnji dan miru 
(1. januar) napisal poslanico, v kateri 
pravi, da dogodki, ki so zaznamovali 
človeštvo v preteklem letu, učijo, kako 
pomembno je skrbeti drug za drugega 
in za stvarstvo, da bi gradili družbo, ki 
temelji na bratskih odnosih. 

Kultura skrbnosti je po papeževih 
besedah pot za izkoreninjenje kulture 
ravnodušnosti, odmetavanja in spora, ki 
danes pogosto prevladuje. 

Za kulturo je treba mlade vzgajati in ta 
proces se začne v družini. poleg nje 
imajo pomembno vlogo šola, sredstva 
družbenega obveščanja in verstva, 
zlasti verski voditelji. 

Kultura skrbi po papeževih besedah 
pomeni skupno prizadevanje za zaščito 
dostojanstva in dobrega vseh; 
pripravljenost, da se bomo zanimali, da 
bomo pozorni na sočutje, spravo in na 
medsebojno spoštovanje. Takšna 
kultura gradi mir. 

 

Ne popuščajmo skušnjavi brezbrižnosti 
do drugih, zlasti do najslabotnejših; ne 
navadimo se pogledati stran, ampak si 
vsak dan prizadevajmo za oblikovanje 
skupnosti, ki jo sestavljajo sestre in 
bratje, ki se med seboj sprejemajo in 
skrbijo drug za drugega. 

 

 NOVA GORICA   http://zng.si/ 
N 03.1. 2. božična nedelja: ob 9. in ob  11.h 

P 04.1. 19.00 ++ Mladovan 

T 05.1. 19.00 v zahvalo za 25. let zakona 

S 06.1. 
sv.trije kralji 

8.00 

19.00 
v zahvalo za življenje 

++ Pintar 

Č 07.1. 19.00 + Dragotin Bratkovič 

P 8.1.  19.00 v zahvalo 

S 9.1. 19.00 za vero,upanje in v zahvalo 

N 10.1. 
9.00 

11.00 

v zahvalo ob zlati poroki 

za žive in + župljane 
 

Verouk se nadaljuje na daljavo. 
Veroučence vabim, da naredijo vse, kar 
jim naročimo. 

Biblična skupina ima srečanje preko 
Zooma v ponedeljek ob 19.45. 
Povezavo boste našli na zng.si – 
oznanila. Pridružite se še novi. 
Vzemimo si čas za duhovno rast. 

Praznik svetih treh kraljev ali 
Gospodovega razglašenja bo v sredo. 
Lepo vabljeni k maši.  

Adventna akcija otroci za otroke je zaključena. Otroci naj bodo podobni trem 
kraljem in naj svoj dar prinesejo Jezusu na jaslice do nedelje 10. januarja. 

Obhajanje je ob nedeljah pol ure po maši ob 11. uri. Prejeti Jezusa v svoje srce je 
največ, kar si človek lahko želi. On je Bog. 

Hvala vam za vse darove, ki ste namenili za biro duhovniku. 

Št. 1/ 3.1.2021 / 2. božična nedelja 

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


 
 
 

 
 
 
 

Tretji sveti večer bo v torek pred Gospodovim 

razglašenjem ali sv. tremi kralji ko naj še tretjič 

blagoslovimo dom in družino. 

Sveti trije kralji (na jaslicah jih postavimo pred 

štalico): v sredo nas praznik vabi k počastitvi 

novorojenega zveličarja. 

Pravoslavni praznujejo v četrtek božič (po 

julijanskem koledarju). Iskreno jim čestitamo in 

voščimo lepega sobivanja med nami! 

 

 

GODOVI: 
 

N 03.1. Ime Jezusovo 

P 04.1. Angela, redovnica 

T 05.1. Milena, devica 

S 06.1. Gašper, Miha, Boltežar 

Č 07.1. Lucijan. mučenec 

P 8.1.  Severin, opat 

S 9.1. Julijan, mučenec 

N 10.1. Jezusov krst 
 

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! 
 

SKUPNA OZNANILA  

                               SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
Nedelja  po 

božiču -03.1. 

 10.00  

 18.30 

 – za žive in  ++ župljane 

+ Pavla UIršič 

P. 04.01 18.30 v zahvalo za pomoč 

T.  05.01.  -- 
3.sveti večer 

18.30 za zdravje (D) 

S. 06.01. 
Razglašenje G. 

    

18.30 

obhajilo ob 11. uri 

za zdravje in srečne poti 

Č. 07.01  18.30            +Albert Škvarča  (kot osm.) 

P. 08.01 18.30  vsi ++ druž.Bavdaž in Kobal 

S. 09.01. 18.30 +Slavica in Jožef Čadež 

Jezusov krst 

10.01. 

 10.00  

 18.30 

–  za žive in  ++ župljane 

+ iz hiše Kanalec in Pavlin 
 

Sv. maše so do nadaljnjega po urniku, 
kot  je predvideno z omejitvijo in 
upoštevanjem pravil NIJZ. 

Dar otrok za otroke ob adv. koledarju 
prinesite od 3. - 6. januarja 2021 k 
jaslicam v cerkev.          

Zaradi omejitve števila udeležencev v 
cerkvi se vpišite na list na vhodu v 
cerkev ali pokličete na 041 549 535.      

 Po vsaki nedeljski in praznični maši 
je tudi v naši župniji možnost za prejem  

sv. obhajila ob cca 11.00  ali  19.30 zlasti tistim, ki  ste bili prej »pri maši« s pomočjo, 
TV, po radiu, spletu. Za obhajilo bodite duhovno pripravljeni tudi z enournim 
evharističnim postom. 
 

Še enkrat zahvala za vse oblike pozornosti z voščili in pomočjo tako župniji kot meni 
osebno. Bog povrni!   (Več na spletni strani župnije ------) 

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

03. 01. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

V čast materi B. in Sv. Duhu 

Za žive in †† župljane 

P. 04. 01 Vogrsko ob 19h  Za zdravje v družini Marini 

T. 05. 01 Kromberk ob 19h † Marijo Mladovan 

S. 06. 01 Vogrsko ob 19h  Za nove duhovne poklice 

Č. 07. 01 Kromberk ob 19h †† Rudolf, Frančiška in Aleš 

P. 08. 01 Kromberk ob 19h †† Alojz Bratuž in sorodniki 

S. 09. 01 Kromberk ob 19h  † Marjan Cetina – osmina 

Nedelja 

10. 01. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

V zahvalo za srečen porod 

Za žive in †† župljane  
 

 Otroci in starši, verouk je 

le v obliki domače kateheze. 

Prosim, da najdete pobude 

na: www.sku.rkc.si; 

www.portal.pridi.com; 

www.evharistija.eu; 

https://katoliska-cerkev.si  

Za lačne otroke ste zbirali 

otroci. 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 sem običajno pričel v januarju. Zaradi epidemije to sedaj ni dovoljeno; 

upajmo na kdaj pozneje. Blagoslovite sami svoj dom in molimo za umiritev in izboljšanje 

stanja! 

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

tudi položnico. 

Rajni: že 22. decembra je umrl Marjan Cetina, Iztokova 38 (93 let). Naj počiva v miru! 

Prosim, da bi še naročali za maše (posebej na Vogrskem), ker jih zmanjkuje. Hvala. 

 

 

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.  

• 2. nedelja po božiču – Tudi danes, tako kot vse zadnje nedelje boste lahko po fb 

sledili maši ob 10. uri. Po maši bo zopet možno prejeti sveto obhajilo med 11.15 in 
11.45. Upoštevajte navodila rediteljev. 
 

• Za praznik Gospodovega razglašenja in nedelje je do nadaljnjega potrebna 

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

• Tretji sveti večer bo pred praznikom Gospodovega razglašenja, ko postavimo tri 
kralje v jaslice in ob molitvi pokadimo in blagoslovimo svoje domove. 
 

• Gospodovo razglašenje ali Sveti trije kralji, 6. januarja – svete maše bodo kot ob 

praznikih na delovni dan: 7.00, 10.00 in 19.00. To je tudi otroški misijonski praznik. 

Otroci so prejeli adventni koledar in misijonski hranilnik. Do treh kraljev naj bi 
otroci prinesli hranilnike z darom za pomoč otrokom v misijonskih deželah. 
 

• Veroučne ure bodo na daljavo od ponedeljka, 4. januarja naprej do nadaljnjega. 

Če bomo sledili prvi triadi v živo, vas bomo prej obvestili. 
 

• Praznik Jezusovega krsta bomo obhajali prihodnjo nedeljo. Pri mašah bomo 
obnovili svoje krstne obljube. Vabimo družine k sveti maši, seveda s predhodno 

prijavo. Mašo ob 10. uri bomo prenašali na fb. Obhajilo bo od 11.15 do 11.45. 
 

• 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. 
 

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

