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Kaj je božič? 
Božič,	to	je	 ‘posvečena’,	sveta	noč.	Bog	
pride	 na	 svet	 sredi	 teme,	 stori	 čudež,	
zgodi	se	skrivnost.		
V	 temi	 noči	 nas	 ne	 zmoti	 nič,	 nobena	
barva,	noben	glas.	Gledamo	pozorneje,	
da	 bi	 prepoznali	 vsaj	 oris,	 poslušamo	
skrbneje,	da	bi	zaznali	tišje,	šepetajoče	
tone.	
Le	tako	lahko	raste	hrepenenje	po	luči,	
po	besedi,	ki	je	namenjena	meni,	po		  
dotiku,	 ki	 je	 zame.	 Potrebna	 je	 tema,	 da	 lahko	 zasije	 svetloba,	 da	 lahko	 odkrijem	
zvezdo,	ki	mi	kaže	pot.	In	segam	po	roki,	ki	me	drži	...		
Bog	ne	pride	na	svet	v	najjasnejši	svetlobi	dneva	–	nasprotno,	za	svoje	zavetje	si	je	
izbral	temo	…		
A	če	se	Bog	skriva	v	temi,	me	noč	ne	bi	smela	plašiti.	Potem	lahko	govorim	s	tem	ali	
onim,	 ki	 je	 v	 temi.	 Potem	 lahko	 vzdržim	 temo,	 saj	 vem,	 da	 je	 tam	 vendarle	 Bog.	
Lahko	se	prepustim	noči,	saj	vem,	da	je	polna	Boga.		
Morda	je	ravno	to	sporočilo	božiča:	Bog	je	v	temi	moje	noči	–	in	to	mojo	noč	naredi	
za	sveto	noč.	Bogu	je	moja	noč	tako	dragocena,	da	v	njej	pride	na	svet,	pride	k	meni.	
To	je	božič.																																																																															

A.	Schwarz,	Divji	božič	
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. 

 

 ROJEN! 
Božična	skrivnost	
Božje učlovečenje je nedoumljiva skrivnost. Za nas kristjane je Božič praznik Jezusovega 
rojstva, ki je pravi Bog in pravi človek.  

Različne hipoteze o datumu Jezusovega 
rojstva 
Četudi datum Jezusovega rojstva za našo vero ni 
bistven, je zanimivo vprašanje. Je Cerkev ta datum 
že v davni preteklosti določila dogovorno, ali pa je 
praznik Jezusovega rojstva postavila na resnični dan 
Jezusovega rojstva? 

Vsekakor ne drži, da je Cerkev ta datum izbrala zato, 
da bi s svojo krščansko ideologijo izpodrinila in 
nadomestila poganski kult Nepremagljivega Sonca 
(Sol Invictus). Res je prav nasprotno. Praznovanje 
Nepremagljivega Sonca je povezano z zimskim 
sončnim obratom in so ga številne civilizacije 
praznovale že davno pred Jezusovim rojstvom, a 
prvotno ne na 25. december. Krščansko praznovanje 
Božiča na 25. december pa omenja že sv. Hipolit 
Rimski l. 204, dokument Depositio Marttyrum l. 
336… 	
Na dan 25. decembra, praznovanje Nepremagljivega sonca, navaja le Chronographus anni 
354 (sredi 4. st!), 150 let mlajši dokument od že omenjenega Hipolitovega zapisa. Rimski 
proti-krščanski  imperatorji so premestili praznovanje Nepremagljivega Sonca na 25. 
december, da bi zasenčili in onemogočili praznovanje Jezusovega rojstva. Po pričevanju 
številnih virov so prvotno praznik Nepremagljivega Sonca praznovali med 19. in 22. 
decembrom, v času, ki bolj natančno odgovarja astrološkemu dogodku zimskega solsticija, 
npr. letos 21. decembra ob 16.59.  
Ne bojte se! 
Zelo veliko je argumentov, da se je Jezus rodil prav 25. decembra. To tezo potrjujejo tudi 
preučevanje Knjige Jubilejev - del Kumranskih rokopisov, ki so bili odkriti l. 1947. Zdrava 
pamet nam pravi, da sta Marija in Jožef vedela, kdaj se je rodil Jezus, prav tako tudi 
apostoli in prvi kristjani. Najpomembnejše pa je, da se je Jezus rodil. Res je, brez sonca ne 
bi bilo  življenja. Prav je, da smo hvaležni tudi za sonce, vodo, zrak… Učlovečenje 
Stvarnika pa je še veliko večji razlog za praznovanje. 

 NOVA GORICA   http://zng.si/ 
N 26.12. Sveta družina: ob 9. in ob  11.h 

P 27.12. 	8.00	19.00	
po namenu 
+ Helena Peršolja (30.dan) 

T 28.12. 8.00	
19.00	

po namenu 
za nerojene otroke in njune starše 

S 29.12. 8.00	
19.00	

po namenu 
+ Stana in Jože Ipavec 

Č 30.12. 	8.00	19.00	
po namenu 
+ Andrej Šušmelj 

P 31.12.  8.00	17.00	
po namenu 
++ Poša Delegat 

S 1.1. 
Novo leto 

	9.00	
11.00	

+ Štefan Gorjan 
po namenu 

N 2.1. 		9.00	
11.00	

++ Pavšič 
za žive in + župljane 

 

Božič	(25.12.)	sv.	maši	ob	9.	in	ob	11.h.	
Ob	11.	uri	mašuje	škof	Jurij.	
Hvala	jasličarjem,	krasilkam,	čistilkam,	
organistom,	 pevovodjem,	 pevcem,	
bralcem,	 strežnikom,	 dramski	 skupini	
in	vsem,	ki	omogočate	 lepo	doživljanje	
božičnih	praznikov.	
Verouka	ta	teden	ni.	
V	petek	na	silvestrovo	bo	sveta	maša	
z	zahvalno	pesmijo	ob	17.	uri.	
Začnimo	novo	leto	s	prošnjo	za	božji	
blagoslov.		Urnik	maš	bo	nedeljski.		
Versko	 statistiko	 in	 blagajniško	
poročilo	 bo	 predstavljeno	 naslednjo	
nedeljo	pri	maši.	
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Božični prazniki naj vam prinesejo notranjega miru, 
veselja in Božjega blagoslova. Jezus je prišel med nas in 
ostaja med nami. 
Ob novem letu vam voščimo izboljšanje epidemiološkega 
stanja, obilje zdravja, veselja in zadovoljstva ter tudi 
medsebojne potrpežljivosti in bogatih medosebnih 
odnosov! Vaši duhovniki 
Nedelja svete družine (Jezusa, Marije in Jožefa) 26. 12., 
se v molitvi posebej spomnimo naših družin in kličemo 
nanje Božji blagoslov. 
Na Silvestrovo se Bogu zahvaljujemo za darove 
preteklega leta in na novo leto se priporočimo za naprej. 

 

GODOVI: 
 

N 26.12. SVETA DRUŽINA 
P 27.12. Janez, apostol 
T 28.12. Nedolžni otroci 
S 29.12. David 
Č 30.12. Feliks, papež 
P 31.12.  Silvester, papež 

S 1.1. Božja Mati Marija 
Novo leto 

N 2.1. 2. božična nedelja 
 

 
 

SKUPNA OZNANILA  

                               SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
1.sveti večer 

BOŽIČ 
16.00 
24.00 

družinska božična maša za mlajše 
polnočnica za  žive in + župljane 

S. 25.12 – 
 

10.00 
18.30 

+ Kerševan Dušan 
za domače, sorodnike, dobrotnike 

26.12.2021 
NED. SVETE 

DRUŽINE 

10.00 
sv.Štefan 
18.30 

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

P. 27.12.- 18.30 + Bevčič 
T. 28.12. – 18.30 + Birsa 
S.29.12.– 18.30 +Darinko Pušnar 
Č. 30.12. - 18.00   

18.30 
adoracija / molitev 
+Zorana in Zoran Peršolja 

P. 31.12 – 
2.sveti večer 

16.00 
23.00  - 
00.00 

v   zahvalo 
možnost tihe adoracije v cerkvi 

NOVO LETO 
 01.01.2022 

10.00 
18.30 

Bogu hvala za minulo leto 2021 
p.n. 

2.1.2022 
2. nedelja po 

božiču 
10.00 

 

18.30 

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

 

4 SLAVA BOGU – MIR LJUDEM! 
Gospodujoči »predstavnik skritih sovražnikov - 
virus« nas navdaja z negotovostjo, 
zaskrbljenostjo in različnimi oblikami trpljenja 
in bolečin. Jezus Odrešenik (rešitelj) pa vabi, 
da mu zaupamo, ne da bi skrivali svoje rane. 
Sporočilo svete noči naj nas ponovno prebudi za 
slavo Bogu, in dosegljivi mir ljudem… , vam  
- hvaležen za voščila in druge oblike pozornosti 
in pomoči, želi tudi v novem letu - vaš župnik 
Jožko. 
4Blagoslov soli in vode ter otrok na god sv. 
Štefana in slovesni praznik SVETE 
DRUŽINE,  pri maši ob 10. uri. »Sol z japko 
v šalčki« je tudi ohranjanje zunanjih znamenj, 
ki imajo sporočilo. Ohranjajmo praznične 
navade in jih izročajmo mlajšemu rodu. 
4Dan samostojnosti in  enotnosti – 26. 
december  naš župnijski praznik, pa še 
slovesen praznik Svete družine, je ob 8.00  

zaznamovan tudi z dvigom zastave na Sabotinu in mašo s sodelovanjem vojaškega vikariata. 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 26.12. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
Za žive in †† župljane 
Za nove duhovne poklice  

P. 27.12. Vogrsko ob 19h † Marija Močilnikar, 61 b 
T. 28.12. Kromberk ob 19h †† Berto in ostali Belingar 
S. 29.12. Vogrsko ob 19h  †† Ivan, Marija Gregorič, 89 
Č. 30.12. Kromberk ob 19h † Zdravko Zavrtanik 

P. 31.12. Vogrsko ob 18h 
Kromberk ob 19h 

Za nove duhovne poklice 
†† Silvo in Marija Pavlin 

S. 1. 1. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za duše v vicah 
V zahvalo in priprošnjo, 126 

N. 2. 1. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

V čast Sv. Duhu za otroke 
Za žive in †† župljane 

 

Kvatrna miloščina: Kromberk 
175 €, Vogrsko 105 €. Hvala! 
Hvala in Bog povrni vsem, ki 
ste prispevali k lepemu prazno-
vanju BOŽIČA s sodelovanjem, 
čiščenjem, krašenjem, izdelavo 
jaslic, petjem in darovi ob ofru za 
župnijo. 
Sveta družina je danes: med 
mašo je blagoslov otrok, vode, 
soli in vina. Verouk nadaljujemo 
po 9. januarju. Otroci, prinesete k 
jaslicam za lačne otroke!  

Birmanski kandidati, prihodnjo nedeljo bere prošnje 8. razred verouka. 
Obisk in blagoslov družin sem običajno pričel drugega januarja. Zaradi nevarnosti okužbe 
ne morem kar od hiše do hiše, lahko pa pridem k posamezni družini. V ta namen se prijavite 
(list ob oznanilih). Lahko blagoslovite tudi sami svoj dom. Po novem letu pričnem na 
Ajševici pri tistih, ki bodo to izrazili. Ne ponujajte mi hrane in pijače, med seboj pa se 
obvestite. Hvala za sprejem! 
COVID-19: potrudimo se za PCT (ob vhodu pokažimo potrdilo in osebni dokument). Ostali 
sledite maši preko medijev. 
 

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.		
• Danes	 je	 praznik	 Svete	 družine	 –	 pri	maši	 ob	 10.	 uri	 bo	 blagoslov	malih	 otrok.	
Molimo	 danes	 za	 naše	 družine,	 da	 bi	 starši	 imeli	 moč	 graditi	 varno,	 ljubeče	 in	
ustvarjalno	 okolje	 svojim	 otrokom.	 Preizkušnje	 naj	 povezujejo	 družinske	 člane,	
molitev	k	Sveti	družini	pa	naj	krepi	medsebojne	vezi.	
 

• Dan	 samostojnosti	 in	 enotnosti	 –	 danes	 se	 kot	 državljani	 Slovenije	 veselimo	
odločitve	za	samostojno	pot	v	družbi	narodov.	Samostojnost	je,	enotnosti	v	ključnih	
trenutkih	za	usodo	naroda	pa	se	še	učimo.	Molimo	za	domovino	in	njene	voditelje,	
da	bi	vedno	gradili	skupni	dom	in	z	odgovornostjo	skrbeli	za	državljane.	Imejmo	radi	
svoj	DOM	-	DOMOVINO.	
	

• Božična	maša	v	Domu	upokojencev	bo	v	ponedeljek,	27.	decembra	ob	14.	uri.	
	

• Verouk	 se	 bo	 nadaljeval	 po	 sporedu	 v	 ponedeljek,	 10.	 januarja	 2022.	 Božične	
počitnice	 naj	 služijo	 utrjevanju	 medsebojnih	 vezi	 in	 ljubeči	 povezanosti	 z	
Odrešenikom.	
	

• Blagoslov	domov	ob	božičnem	prazniku.	Vabimo	vas,	da	se	dogovorite	s	patrom	za	
obisk	doma	in	blagoslov.	Lahko	se	dogovorite	za	več	obiskov	v	svoji	okolici.	
	

• Zadnji	dan	leta	se	bomo	pri	večerni	maši	Bogu	zahvalili	za	milostne	trenutka	 leta	
2021.	
	

• Praznik	Marije,	svete	Božje	Matere	bomo	obhajali	na	novega	leta	dan.	Svete	maše	
bodo	po	nedeljskem	razporedu:	7.30,	10.00	in	18.00.	
 

Staro leto odhaja, ne v pozabo, ampak v učno uro modrosti. Hvala Bogu za vse lepo. 
Novo leto naj bo polno miru, zadovoljstva, zdravja, ljubezni in spoštovanja. Molimo drug 
za drugega. SREČNO.  Frančiškovi bratje 

 


