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Odnos do sodelovanja v sinodalnem procesu 
Papež Frančišek je ob različnih priložnostih govoril o 
tem, kako se konkretno izraža praksa sinodalnosti. V 
nadaljevanju so naštete posebne drže, ki bodo 
omogočale resnično poslušanje in dialog, ko bomo 
sodelovali v sinodalnem procesu. 
1. Sinodalnost zahteva čas za podelitev. Vabljeni  

smo,da govorimo s pristnim pogumom in vključujemo svobodo, resnico in ljubezen. 
Po dialogu lahko vsi rastejo v razumevanju. 

 

2. Ponižnost pri poslušanju potrebuje tudi pogum pri govorjenju. Vsakdo ima 
pravico biti slišan, tako kot ima vsak pravico govoriti. Sinodalni dialog je odvisen od 
poguma tako pri govorjenju kot pri poslušanju. Ne gre za razprave, v katerih bi 
prepričevali druge, ampak za sprejemanje tega, kar drugi povedo. Sveti Duh tako 
lahko govori v korist vseh (1 Kor 12,7). 

 

3. Dialog nas vodi k novosti. Pripravljeni moramo biti na spreminjanje svojega mnenja 
glede na to, kar bomo slišali od drugih. 

 

4. Odprtost za spreobrnjenje in spremembe. Pogosto se upiramo temu, za kar nas 
poskuša navdušiti Sveti Duh. Poklicani smo k opuščanju stališč samovšečnosti in 
udobja, zaradi katerih se odločamo zgolj na podlagi tega, kako smo nekaj počeli v 
preteklosti. 
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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. 
 

 

Srečno novo leto! 
Novo leto je dan miru, dan blagoslova in 
praznik Božje Matere Marije. V preteklosti 
so začetek novega leta praznovali na 
različne mesece v letu; za Kelte je bil 
začetek novega leta v novembru; v 
Firencah so praznovali novo leto 25. marca, 
na praznik Gospodovega oznanjenja. Na 
koncu je bilo dogovorjeno, da se začetek 
novega leta poenoti in je bil izbran 1. januar 
- osem dni po Božiču, ko je bil Jezus po 
judovski postavi obrezan in so mu dali ime 
Jezus. 

 

Praznik Božje Matere Marije 

Marija je Bogorodica, Theotókos 
(gr), Deipara (lat.), kot je razglasil koncil v 
Efezu l. 431. Nenavadno je, da stvar, kliče 
Stvarnika »sin«; nenavadno, pa je tudi, da 
Stvarnik kliče stvar »mati«.   

 
 

Blagoslov nam daje moč, varnost in 
pomoč 

Hebr. in arab: baruk, barak. Lat. benedicere 
(bene + dicere - reči dobro besedo), slov. 
blagoslov (blag+slovo – blaga beseda, 
beseda, ki deluje blagodejno). Bog nas 
blagoslavlja.  
Mi lahko druge preklinjamo, lahko smo 
drug do drugega brezbrižni in hladni, lahko 
drug drugega blagoslavljamo. Bog 
blagoslavlja po nas.  
Ko nekoga pozdravimo, pohvalimo, mu 
damo moč. Blagoslavljamo tudi, ko si 
voščimo: »Srečno novo leto!« 

 

Vabilo k prizadevanju za mir na svetu 

Mir	je	povezan	z	redom	in	pravičnostjo.	
Ko		ne	upoštevamo	Božjih	zapovedi,	ne	
spoštujemo	dostojanstva	človeka,	na	
razne	načine	onesnažujemo	stvarstvo,	se	
prepuščamo	nasilju…	povzročamo	vedno	
večji	nered.		
Če	med	nami	in	v	nas	ni	miru	se	
vprašajmo	o	vzrokih	za	to.		Po	drugi	
strani	je	resničen	mir	dokaz,	da	živimo	v		
medsebojni	ljubezni.		
Mir	z	vami!	
	

 NOVA GORICA   http://zng.si/ 
N 2.1. 2. božična nedelja: ob 9. in ob  11. h 

P 03.1. 	8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober namen 
+ starši Midolini 

T 04.1. 8.00	
19.00	

po namenu 
+ starši Perne 

S 05.1. 8.00	
19.00	

po namenu 
+ starši, sorodniki, dobrotniki 

Č 06.1. 
Sv.trije kralji 

	9.00	
19.00	

+ Franc Andolovič 
v zahvalo 

P 07.1. 
1. petek 

8.00	
18.00	
19.00	

+ Jožica Vidmar 
adoracija  
+ Bucik in Šušmelj 

S 8.1.  	8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober namen 
v zahvalo 

N 9.1. 
Jezusov krst 

		9.00	
11.00	

za žive in + župljane 
+ starši Šuligoj 

 

Verouk	bo	reden	ta	teden.	
Srečanje	 organistov	bo	 v	 ponedeljek	
ob	20.	uri	po	zoomu.	
Praznik	 svetih	 treh	 kraljev	 ali	
Gospodovega	 razglašenja	 bo	 v	
četrtek.	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	naslednje	nedelje.	
Prvi	 petek	 nas	 vabi	 k	 češčenju	
Jezusovega	 srca.	 Dopoldne	 bom	
obiskal	 bolnike	 in	 starejše	 na	 domu.	
Če	še	kdo	želi,	naj	mi	sporoči.	
Božični	koncert	»Nocoj	je	tiha,	svetla	

noč«	bo	v	soboto	po	večerni	maši,	ob	19.30	v	naši	cerkvi.	Nastopata	moški	pevski	zbor	
Pobratimija	in	mešani	pevski	zbor	AmorVincit.	Lepo	vabljeni.	
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Tretji sveti večer bo v sredo 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 četrtek nas praznik vabi k počastitvi novorojenega 
zveličarja skupaj z modrimi z Vzhoda. 
Pravoslavni praznujejo božič v petek, 7. januarja (držijo 
se julijanskega koledarja). Čestitamo jim in voščimo 
lepega sobivanja med nami! 
Prvi petek in sobota vabita k prejemu zakramentov in k 
češčenju Jezusovega in Marijinega Srca. 

     

GODOVI: 

N 2.1. 2. božična nedelja 
P 03.1. Ime Jezusovo 
T 04.1. Angela, redovnica 
S 05.1. Emilijana, devica 
Č 06.1. 

Sv.trije kralji 
Gašper, Miha,  
Boltežar 

P 07.1. 
1. petek 

Lucijan, mučenec 

S 8.1.  Severin, opat 
N 9.1. Jezusov krst 

 

GOK (predvsem predsedniki in voditelji ŽK) ima prvo letošnje srečanje v soboto, 8. 
januarja v Kanalu; pričetek z mašo ob 11h. 

 

SKUPNA OZNANILA  

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

23.00  
00.10 

---- možnost tihe adoracije 
v cerkvi 

NOVO LETO 
01.01.2022 

 10. 00 
  18.30 

Bogu hvala za minulo leto 
p.n. 

02.01.2022 
2. ned. po 

božiču 

10. 00 
 

18.30 

za žive in + župljane 
češčenje ob 18.00 nato maša 
+Andrej in Elvira 

P. 03.01.- 18.30 +Tinta Emilijs 
T. 04.01. – 18.30 A.in W. Rošek 
S. 05.01 – 
3. sveti  večer 

18.30 +druž. Pavšič Zavadlav 

Č. 06.01. – 
Sv.Trije Kralji 

18.00  
18.30 

adoracija / molitev 
+Damijan 

P. 07.01. 18.30 v zahvalo za prejete milosti (D) 
S. 08.01. 18.30 za duhovne poklice  (o) 
09.01.2022 
JEZUSOV 

KRST 

10. 00 
   
18.30 

za žive in + župljane 
češčenje ob 18.00 nato maša 
++ starši Živec - Bandelj 

 

4Prvi petek in prva sobota.                                                                                                                                             
4 Verouk v naslednjem tednu ob običajnih urah.                                                                                                                                                                                                                                                                       
4 Blagoslov doma in družine. V kolikor še niste 
vzeli na mizici za tisk, vzemite molitev za 
blagoslov doma, prav tako koledarček za 2022.                  
4 Župnik je v božičnem času v cerkvi srečal in 
poslušal otroka, ki je pricapljal k njemu. Govoril je še 
zelo malo. V rokah je imel dva medvedka.  Izjecljal je: 
»Jezuscek, pobcki, ne papat, Jezuscek, Jezuscek na, 
na …« Pojasnil sem mu, da so v jaslicah ovčke in da tja 
medved ne spada, ker bi ovčke pojedel. On pa: »Ne 
pobcki lacni, papat …« in mu ponujal medvedka. 
Zadrego je pojasnila mama: »Delali smo božično 
drevesce in smo mu pripovedovali, da so na svetu tudi 
lačni otroci, ki nimajo igrač in ne hrane. On je to poslušal 
in zdaj vse kar ima razdaja. Vam je prinesel dva 
medvedka, poštarju je dal čokolado, sosedi, ki je prišla 
na obisk napolitanke, vse kar dobi razda.«  ….  Zgodba 
se ga je dotaknila, koliko časa ga bo spremljala?  (A.K.) 
Kaj pa nas? Kaj je že v sredini Adventnega koledarja ??                                                                        

4Dar otroci za otroke prinesemo k jaslicam na praznik Svetih treh kraljev (6. januarja) ali naslednjo 
nedeljo, Jezusovega krsta (9.1.)                                                                                                                                 
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 2.1. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
V čast Sv. Duhu za otroke  
Za žive in †† župljane  

P. 3. 1. Vogrsko ob 19h † Angelca Vitez (sosedje) 
T. 4. 1. Kromberk ob 19h V čast Materi B. za zdravje 
S. 5. 1. Vogrsko ob 19h  †† Marvin, 155 a 
Č. 6. 1. Kromberk ob 19h †† Rudolf, Fani in Aleš 
P. 7. 1. Kromberk ob 19h † Marijo Mladovan 
S. 8. 1. Kromberk ob 19h  †† Berginc, V. V. 42 

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

†† Pavla Živec, Sonja Mikulin 
Za žive in †† župljane 

 

Verouk nadaljujemo po 9. 
januarju. Pridite k maši in 
berite dobre knjige! 
Za lačne otroke ste zbirali 
otroci. Hvala vam. Prinesite 
svoje darove k jaslicam! 
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere prošnje 
7. razred verouka. 

Kromberk: starejši pevci želijo, da bodo sami peli pri maši prihodnjo nedeljo. 
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 ali sporočilo preko e-pošte). Pričnem na Ajševici, nato Loke … 
pri tistih, ki bodo izrazili željo in ob upoštevanju PCT, maske, razkuževanja in razdalje. 
Obvestite se med seboj! Lahko pa tudi sami blagoslovite svoj dom. 
Podatki za 2021: Kromberk: 6 krstov, 2 cerkveni poroki, 20 cerkveno pokopanih (8 
moških, 12 žensk), 9 prvoobhajancev, 16 birmancev, ca. 3500 obhajil; Vogrsko: 2 krsta, 2 
cerkveni poroki, 5 cerkvenih pogrebov (4 moški, 1 ženska), 7 prvoobhajancev, 7 
birmancev, ca. 700 obhajil. 
 

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	je	danes,	ko	zaključujemo	božično	osmino.	Ob	tej	priliki	bi	se	
radi	zahvalili	jasličarjem,	ministrantom,	župnijskemu	in	otroškemu	zboru	ter	vsem	
drugim,	 ki	 so	 z	 žrtvovanjem	 pripomogli	 k	 lepemu	 obhajanju	 božičnih	 praznikov.	
Bog	povrni.	
	

• Gospodovo	 razglašenje	 ali	 praznik	 Svetih	 treh	 kraljev	 obhajamo	 v	 četrtek,	 6.	
januarja.	Svete	maše	bodo	ob	7.00,	10.00	in	19.00.	Ta	dan	je	tudi	otroški	misijonski	
dan,	ko	otroci	prinesejo	hranilnike	iz	adventnega	koledarja	s	katerim	prispevajo	za	
uboge	vrstnike	misijonskih	dežel.	
	

• Spominska	maša	 ob	 smrti	 dr.	 Janeza	 Arneža	 velikega	 Slovenca,	 bo	 na	 praznik	
Gospodovega	razglašenja	ob	10.	uri.	Maševal	bo	pokojnikov	sin,	škofijski	kancler	dr.	
Janez	Jurij	Arnež.	
	

• Prvi	četrtek,	petek	 in	sobota	bodo	v	prvem	tednu	novega	 leta,	ko	ste	vabljeni	k	
udeležbi	na	molitveno	uro	v	četrtek	ob	18.30	ter	molitvi	litanij	v	petek	in	soboto	ob	
18.45.	
	

• Z	veroukom	bomo	nadaljeval	po	sporedu	v	ponedeljek,	10.	januarja	2022.		
	

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

• Praznik	Jezusovega	krsta	bomo	praznovali	prihodnjo	nedeljo	in	zaključili	božični	
čas.	 Jaslice,	 v	 cerkvi,	 nas	 bodo	 spominjale	 na	 prihod	 Odrešenika	 do	 praznika	
Jezusovega	darovanja	 ali	 svečnice,	 2.	 februarja.	 Pri	mašah	bomo	obnavljali	 krstne	
obljube.	

 


