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Družina naj se pripravi na prihod Deteta 
 

Počitek je pomemben za duševno in telesno 
zdravje, a tudi za duhovno. Kot kristjani smo tudi 
mi poklicani, tako kot v tistih časih Jožef, da 
pripravimo »hišo« za prihod Jezusa. Pripravimo 
zanj hišo v svojih srcih, v svojih družinah. Da pa bi 
sprejeli Božji  klic in za Jezusa pripravili prostor, 
moramo znati počivati v Gospodu. Se umiriti. 
Vsak dan moramo najti čas za molitev. Če ne   
molimo, ne bomo nikoli spoznali najpomembnejše stvari: Božje volje za nas. 
Počivati v molitvi pa je še posebej pomembno za družine. V družini se namreč naučimo, kako se 
resnično sprostiti in umiriti, kako moliti. Tu resnično spoznamo Boga, rastemo kot ljudje vere, se 
čutimo člani največje Božje družine, Cerkve. V družini se naučimo ljubiti, odpuščati, biti 
velikodušni in odprti, ne zaprti in egoistični. Naučimo se iti onkraj svojih potreb, se srečati z 
drugimi in z njimi deliti svoje življenje. Zato je torej tako pomembno moliti v družini. In zato se 
družine v Božjem načrtu za Cerkev tako zelo pomembne. 
Naj nam bo v predprazničnem času izziv prav molitev ob adventnem venčku. Ta naj poveže 
družino in nam pomaga pripraviti »hišo« na prihod Deteta. Notranje umirjeni in družinsko 
povezani bomo praznične dni mnogo globlje doživeli. 

Povzeto po: Krščanski zakon in družina: njuna lepot in izzivi 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 051/323 165 (g. Bogdan); 
Župnija Nova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188;   Župnija Kromberk: tel. 333 25 35; 
041/588-964;   Župnija Solkan: tel. 300 51 36; 041/549-535.   BOLNICA ŠEMPETER: nujni obiski: g. 
Boris Kretič 069/985 790 // redni obiski – torek in četrtek: g. Boris Milavec 051/ 489 408. 
 

 

MARIJA SPOROČA NAJVEČJO NOVICO  
Marija – skrinja Nove zaveze 
Lesena in pozlačena starozavezna skrinja zveze je prinesla blagoslov v hišo Obéd 
Edóma (Prim. 2 Sam 6, 10-11), kjer je ostala tri mesece. Marija je ostala tri mesece 
pri teti Elizabeti. Koliko večji blagoslov je prinesla,  ne le Elizabeti temveč vsemu 
človeštvu, nova »Skrinja Zaveze«, saj v njej ni bilo kamnitih tabel z desetimi 
Božjimi zapovedmi, temveč Bog sam!  

 

Zakaj se je 
Marija 
podala na 
nevarno 
pot? 
Marija, ki je 
bila takrat 
mlado dekle, 
se je iz 
Nazareta v 
Galileji 
podala na jug 
Jude, po 
okoli 150 km 
dolgi, nevarni 
poti.	

Je šla na obisk le zato, da bi pomagala sorodnici ali predvsem zato, da preveri, če 
drži, kar ji je povedal nadangel Gabrijel – da je Elizabeta noseča že šest mesecev? 
Vsekakor je s sorodnico Elizabeto delila veselo novico, novico novic, največjo 
novico v zgodovini človeštva. Katere novice so na prvih straneh medijev danes?  
Poskakujemo in vriskamo zaradi Božje prisotnosti? 
Še nerojeni Janez Krstnik je od veselja poskočil v Elizabetinem telesu. Zakaj? 
Zaradi prisotnosti Jezusa. Zakaj smo pogosto mrki, žalostni, naveličani, brezbrižni 
in obupani? Bog je postal Emanuel – Bog z nami; eden izmed nas. Beseda je 
»meso« postala. Pri evharistiji prejemamo njegovo telo in smo »Božja hiša«. 
Koliko bolj kot Janez Krstnik bi morali poskakovati mi! 

 
 
 
 

NOVA GORICA http://zng.si/ 
N 19.12. 3. adventna nedelja: 

 -	maša	ob	9.	in	11.	uri  

P 20.12. 
	8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober	namen	
+	Milojka	Povšič,	Ivana	
Regenta	57	(8.dan)	

T 21.12. 8.00	
19.00	

v	zahvalo	in	v	priprošnjo	
+	Ivan	Kobal	

S 22.12. 8.00	
19.00	

v	zahvalo	Svetemu	Duhu	
+	Jože	Fon	

Č 23.12. 	8.00	
19.00	

za	zdravo	pamet	
+	Vera	Prijon	

P 24.12. 
Sveti večer 

8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober	name	
po	namenu	

S	25.12.	
BOŽIČ	

24.00	
	9.00	
11.00	

++	Pintar	
++	Mlinar	
za	žive	in	++	župljane	

N 26.12. 
Sv. Družina 

		9.00	
11.00	

za	žive	in	++	župljane	
+	Janko	Bizjak	

 

• Verouk je ta teden reden. 

• Priložnost za spoved je pred in med sveto 
mašo do petka. 
• Duhovno	 branje	 Svetega	 pisma	 bo	 v	
ponedeljek	ob	19.30. 
• Božično  slavje bomo začeli v petek ob 
19. uri z »polnočnico« za otroke.  

• Na božič ob 11. uri bo vodil somaševanje 
škof dr. Jurij Bizjak.  

• Starši pripeljite otroke k Jezusu, da ga 
bodo počastili kot pastirčki.  

• Kdor želi, da pride duhovnik blagoslovit 
hišo ali stanovanje, naj se prijavi.  
 

• Naslednjo nedeljo bo praznik Sv. Družine. 
Združimo se v molitvi za vse družine. 

 

Št. 51 / 20.12.2021 / 4. adventna nedelja 



 

 

Božična spoved je gotovo (bila) v vsaki župniji. Posebna priložnost za spoved je še na 
Sveti Gori in na Kapeli. Izkoristimo lepo priložnost za spravo z Bogom in s Cerkvijo! 
 

 
 

• Danes je zadnja, 4. adventna nedelja - pri maši ob 10. uri bomo sprejeli nove fante v 
ministrantsko službo. Želimo jim blagoslov v njihovi službi oltarju. Pri večerni maši ob 
18. uri bodo sodelovali otroci 4. razreda.  

• Spovedovanje – vsak dan do božiča vam bomo na voljo med mašama ter od 9.30 do 
11.30 in od 16.00 do 19. ure. Dobra spoved vas bo najbolj približala Božji podobi v 
vas, zato boste tudi druge sprejeli odprtega srca. 

• Blagoslov domov ob božičnem prazniku. Vabimo vas, da se dogovorite s patrom za 
obisk doma in blagoslov. 

• Marija romarica –  na sveti večer, 24. decembra prinesete mape k maši svetega 
večera ob 18. uri. 
 

• Božična devetdnevnica – se bo zaključila s sveto mašo svetega večera v petek ob 18. 
uri. K tej maši vabimo posebej družine. Maša bo zunaj ob cerkvi. Prosimo, da 
upoštevate navodila rediteljev. Imeti morate PCT. 
 

• Polnočnica – za polnočno mašo v petek ob 24.00 vas prosimo, da se prijavite na tel.: 
05 330 77 50, ker bo število udeležencev v cerkvi omejeno. Imeti morate PCT. 
 

• Božič – Gospodovo rojstvo v soboto, 25. decembra – maše ob 7.30, 10.00 in 18.00.  
 

• Prihodnjo nedeljo – praznik Svete družine – pri maši ob 10. uri bo blagoslov malih 
otrok. 
 

Vsem župljanom in obiskovalcem naše cerkve želimo radosti ob rojstvu Odrešenika. 
 

• Za obisk bogoslužja je obvezen PCT, razkuževanje, maska in razdalja.  –  Imejte s 
seboj vedno PCT potrdilo. Bodimo odgovorni. Hvala za razumevanje. 
	

	
	

	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvatrna nedelja je danes, zato je miloščina za 
semenišče in za potrebe škofije. Hvala dobrotnikom! 
Betlehemsko luč, prižgano v votlini Jezusovega 
rojstva, prinašajo skavti, da bi se ob njeni svetlobi lepše 
pripravljali na Jezusovo rojstvo. 
Četrta adventna nedelja nas z devetdnevnico 
približuje božični skrivnosti Jezusovega rojstva. Skrbno 
se pripravljajmo, ne le zunanje (načrtovanje in izdelava 
jaslic v cerkvi in doma), ampak tudi duhovno (odpoved, 
molitev, dobra spoved…). Le tako bomo zares doživeto 
obhajali božične praznike.  

 

GODOVI: 
 

N 19.12. 4. adventna nedelja 
P 20.12. Evgen, mučenec 
T 21.12. Peter Kanizij. duh. 
S 22.12. Frančiška Cabrini 
Č 23.12. Janez Kancij, duh. 
P 24.12.  Adam in Eva 
S	25.12.	 BOŽIČ 
N 26.12. 

Sv. Družina 
Štefan, mučenec 

 

 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.		

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 
 

                 SOLKAN     https://zupnija-solkan.si/ 
4.adventna- 
19.12.2021 

- kvatrna 

10. 00 
 

18.30 

Skupna žup.maša za žive in + 
češčenje ob 18.00,devetdnevnica 
+ Franc Markočič  (osmina) 

P. 20.12.- 18.30 p.n, 
T. 21.12. – 18.30 p.n. 
S.22.12.– 18.30 +Feliks Mugerli 
Č. 23.12. - 18.00 

18.30 
adoracija / molitev 
+Jug Ivan in Ana 

P. 24.12 –      
16.00 

 za družine, starše, otroke 
(ob tem  -blagoslov jaslic) 

1.sveti večer 24.00 za župljane župnije žive in + 
S. 25.12. 
BOŽIČ 

10.00 
18.30 

+ Kerševan Dušan 
za domače, sorodnike, dobrotnike 

26.12.2021 
 SVETA 

DRUŽINA  

10.00 
sv.Štefana 

18.30 

Skupna žup.maša za žive in + 
češčenje ob 18.00 nato maša 
…. 

 

4Vabljeni k božični devetdnevnici, če ne v 
cerkvi pa lahko malo po svoje doma,  pri 
večerni molitvi s pesmijo ali vsaj posluša-njem 
božičnih melodij in sporočila pesmi.. Ne 
pozabi(te) na adventni koledar! 
4Spoved – zakrament sprave načrtujmo čim 
prej. Otroci naj vidijo starše, ko gredo k 
spovedi. To je zanje prava kateheza. 
4Bolniki, starejši in obisk. Nihče naj ne 
ostane brez srečanja z Njim pri prejemu 
zakramentov. S sporočilom in dogovorom, pa 
je obisk še lažje uresničiti. - 041 549 535. 
4Dan samostojnosti in  enotnosti – 26. 12. 
ter naš župnijski praznik, pa še slovesen 
praznik Svete družine, bomo letos praznovali 
malo drugače.    

 

4Blagoslov soli in vode ter otrok na god sv. Štefana in slovesni praznik SVETE 
DRUŽINE bo pri maši ob 10. uri. 
 

4Blagoslov doma in družine- molitev na podobici za vsako družino, da bi natisnjeno 
besedilo uporabili za molitev zvečer ali ob izbranem času, pri mizi,  pred obedom… 

KROMBERK  - VOGRSKO 
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N 19.12. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane 
†† Albert in Marija Ž., 140 

P 20.12. Vogrsko ob 19h † Adela Furlan, 96 a 
T 21.12. Kromberk ob 19h † Franc Luzar 
S 22.12. Vogrsko ob 19h  † Jožef Jarc, 89 
Č 23.12. Kromberk ob 19h †† Zavrtanik, V. V. 42 
P 24.12. 
Sveti večer 

Kromberk ob 20h  
Vogrsko ob 22h 

Za zdravje  
V čast Materi Božji, 94 

S	25.12.	
BOŽIČ	

Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za otroke 
Za žive in †† župljane 

N 26.12. 
Sv. Družina 

Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  
Za nove duhovne poklice 

 

Kvatrna miloščina današnje 
nedelje je za semenišče in za 
potrebe škofije. 
Betlehemsko luč miru prinašajo 
danes skavti. 
Verouk bo reden. Otroci, pridite z 
nalogo in pripravljeni! 
Birmanski kandidati, prihodnjo  
nedeljo bere prošnje 7.raz. verouka. 
Božična spoved: na Vogrskem 
danes od 14h do 15h (g. Marko), 
župnik pa ob mašah. 

Ostarele in bolne bom obiskal in delil zakramente na Vogrskem jutri, v Kromberku v 
torek in četrtek. Povejte, če bi še kdo želel! 
Božični večer in praznik preživimo doma v miru, slovesno pa v cerkvi pri polnočnici in na 
božič (med mašami običajen ofer). 
Sveta družina: prihodnjo nedeljo bo med mašo blagoslov otrok, vode, soli in vina. 
COVID-19: potrudimo se za PCT (ob vhodu pokažimo potrdilo in osebni dokument). 
Ostali sledite maši preko medijev. 
	
	
	
	
	
	
	
	

 


