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Smo znamenja Cerkve, ki posluša 
in je na poti. V poslušanju Cerkev 
sledi zgledu samega Boga, ki 
posluša krik svojega ljudstva. 
Sinodalni proces nam daje 
priložnost, da se odpremo in pristno 
poslušamo, ne da bi se zatekali k že 
pripravljenim odgovorom ali 
vnaprej oblikovanim sodbam. 

Pogovor o sinodalnosti Cerkve 
Vabimo vas na prvo srečanje, ki bo v petek 14. 
januarja 2022 v prostorih konkatedrale. 
Zberemo se ob 19.30 v avli. Kdor želi in more 
vabljen k sv. maši, ki bo ob 19. uri s prošnjo za 
blagoslov sinode in prenovo Cerkve.  
Papež Frančišek nas vabi, da se o Cerkvi 
pogovarjamo na lokalni ravni in tako odkrijemo 
sinodalne korenine Cerkve. Na ta način se bomo 
skupno učili, ozaveščali stanje v katerem se 
nahajamo ter se spraševali o možnih poteh graditve 
krščanskega občestva na goriškem v prihodnosti.  
Naše izkušnje in predloge bomo posredovali naprej 
in s tem sodelovali pri življenju vesoljne Cerkve. 

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. 
 
 

 

 

Umrljivi človek prosi 
Boga za večno življenje 
Vprašanje za katehumena: 
»Kaj želiš od Božje 
Cerkve?« Kandidat 
odgovori: »Vero«. »Kaj 
pričakuješ od krščanske 
vere?« »Večno življenje."  

Imajo starši pravico, da 
prosijo za krst svojega 
otroka?  
Pojavlja se mnenje, naj se 
otrok za krst odloči sam,  

ko bo polnoleten. Se otrok pri 18 letih odloči sam tudi za materinščino in se starši začnejo 
šele takrat prvič pogovarjati z njim v jeziku, za katerega se je sam odločil? Človek prvič 
zaužije hrano, ki jo sam izbere, šele pri osemnajstih? Po drugi strani pa v šolah že male 
otroke vzgajajo v teoriji spola in to proti volji njihovih staršev. Skrajna sprevrženost!  
Verni starši imajo pravico otroku posredovati največji dar, zaklad krščanske vere. Tako je 
prav. Pravico vzgajati otroka v svojem pogledu na svet imajo tudi muslimani, budisti, 
ateisti. To je normalno. Krščanski starši otroka vodijo v cerkev k sv. maši, otroka 
pokrižajo, skupaj z otroci molijo, berejo zgodbe Svetega pisma, postavijo jaslice, v 
otroško sobo na steno obesijo sliko angela varuha, v stanovanju na steni visi križ… 

Kdaj je bolje, da starši ne prosijo za krst svojega otroka? 
V primeru, da starši do vere sovražno nastrojeni, je normalno in bolje, da otrok ni krščen. 
Zakaj bi otroka krstili, če za starše vera ni zaklad?  
Najslabše in krivično pa je, da starši zahtevajo od otroka, da hodi k sveti maši in verouku, 
sami pa nikoli ne gredo v cerkev in se iz vere norčujejo. To je nasilje, ki otroka zaznamuje 
s težko travmo za vse življenje. 

Voda, Kri in Duh  
Krst ni le oblivanje dojenčka z navadno vodo. Kdor živi iz krsta ne beži pred svojo 
odgovornostjo, ne govori: »Me ne briga, me ne zanima«. Ni ravnodušen do krivic, nasilja, 
laži, stisk, ekoloških in drugih perečih problemov. Če dopuščamo, da sovražnik zastruplja 
naše reke, bomo vsi pili zastrupljeno vodo…  
Krstna voda brez Kristusovega križa in Svetega Duha, bi bila brez moči. Krst s katerim 
postanemo člani krščanske skupnosti, ima tri priče. 

 NOVA GORICA   http://zng.si/ 
N 9.1. Jezusov krst: ob 9. in ob  11. h 

P 10.1. 	8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober namen 
+ Katarina in Ivan Šuligoj 

T 11.1. 8.00	
19.00	

v čast Sv. Duhu za dar moči 
v zahvalo za vnuke 

S 12.1. 8.00	
19.00	

v zahvalo za zdravnike in med.sestre 
po + Stana in Jože Ipavec 

Č 13.1. 	8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober namen 
+ starši Prinčič  

P 14.1. 
8.00	
18.00	
19.00	

za družino Štefin 
adoracija  
+ Milena Bratuž, Kidričeva16b 
(8.dan) 

S 15.1.  	8.00	
19.00	

za duhovne poklice 
+ Milojka Povšič (30.dan) 

N 16.1. 		9.00	11.00	
za žive in + župljane 
+ Anton Modrijančič 

 

Srečanje	 zakonske	 skupine	 bo	 v	
ponedeljek	ob	20.	uri.	
Biblična	skupina	ima	srečanje	v	torek	
ob	20.00	po	zoomu.		
Starši	 prvoobhajancev	 imajo	
srečanje	 v	 sredo	 ob	 20.00	 po	 zoomu.	
Pred	nami	je	njihova	prva	spoved.	
Marijino	delo	 ima	srečanje	v	 četrtek	
ob	17.	uri.	
Prvo	 sinodalno	 srečanje	bo	v	petek	
ob	 19.30.	 Vsak	 se	 lahko	 pridruži.	 Še	
več:	pripeljite	vsaj	 še	enega.	V	Cerkvi	
mora	 biti	 prostor	 dialoga.	 Vsak	 je	
dragocen	 in	 po	 njem	 lahko	 govori	
Sveti	Duh.	Vabljeni.		

	Ogled jaslic v Vipavskem Križu. Že več let ponekod (Vipava, Tabor nad Dornberkom, 
Vipavski Križ, Bovec…) postavljajo številne jaslice na prostem - na okenskih policah, trgih, 
trgovinskih izložbah, v votlih drevesnih deblih, skalnih razpokah… Letos si bomo skupno 
ogledali jaslice v Vipavskem Križu. Zberemo se v soboto 15. januarja ob 15. uri v avli 
konkatedrale. Z avtomobili se bomo zapeljali do Vipavskega Križa, kjer se bomo sprehodili po 
majhnem srednjeveškem mestu in si ogledali številne ter raznolike jaslice na prostem. Vabljeni! 
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Božični čas se uradno zaključi z današnjo nedeljo. Po stari 
navadi pa (vsaj v cerkvah) ohranjamo jaslice in prepevamo 
božične pesmi do svečnice – 2. februarja. 

Tajnike ŽPS vabi škofijski vikar za pastoralo v Škofijsko 
gimnazijo Vipava v soboto od 9h do 13h. 

Nedelja verskega tiska bo prihodnja, ko se bomo spomnili 
tega pomembnega področja v vzgoji in oblikovanju 
kristjanovega življenja. 

 GODOVI: 

N 9.1. Jezusov krst 
P 10.1. Gregor Niški, škof 
T 11.1. Pavlin Oglejski, škof 
S 12.1. Tatjana, mučenka 
Č 13.1. Veronika, devica 
P 14.1. Oton, redovnik 
S 15.1.  Absalom, škof 
N 16.1. 2. ned. med letom 

 

COVID-19: zaradi širjenja okužb so v veljavi ukrepi: sistem PCT – "preboleli, cepljeni, 
testirani" (imejmo s seboj potrdila in osebno izkaznico!); še vedno pa velja: razkuževanje 
rok, uporaba zaščitnih mask in medosebna razdalja 1,5 m (to ne velja za osebe iz skupnega 
gospodinjstva). Bolni, bolehni in drugače ovirani sledite maši preko TV, radia ali spleta! 
Osebno lahko pridete v cerkev k molitvi ali prejemu zakramentov spovedi in obhajila. 
Tudi druge zakramente in zakramentale se lahko deli z upoštevanjem ustreznih omejitev. 
Molimo za zdravje! 
 

 

SKUPNA OZNANILA  

                               SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
09.01.2022 
JEZUSOV 

KRST 

10. 00 
   
18.30 

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

P. 10.01.- 18.30 + Vida Zavadlav 
T. 11.01. – 18.30 po namenu (R.SS.) 
S. 12.01 – 18.30 za ++ iz družine MIS 
Č. 13.01. 18.00 

18.30 
  -   molitev pred Najsvetejšim 
  za vse prezrte + ob 1. obl. smrti 

P. 14.01. 18.30 +Marija Obljubek     (979) 
S. 15.01. 18.30 +Mirko Mladovan 
16.01.2022 

nedelja  
verskega tiska 

10. 00 
   
18.30 

za žive in + župljane 
češčenje ob 18.00  
za + iz družine (AM) 

 

ODPEV v molitvenem bogoslužju:  
»Danes	je	bila	z	nebeškim	ženinom	
zaročena	Cerkev,	ker	jo	je	Kristus	v	
Jordanu	očistil	njenih	grehov.	Modri	
hitijo	z	darovi	k	svatbi	nebeškega	kralja.	
Voda	se	je	spremenila	v	vino,	ki	
razveseljuje	goste,	aleluja.«          
Trije dogodki, ki razodevajo Jezusa 
Božjega sina  ….                                 

4Statistika	2021:	4	krsti,	15	cerkvenih	
pogrebov	(od teh 2 pokopana izven naših 
goriških pokopališč). 

4Dar	otroci	za	otroke	2021	–	prispeli:	4.		Vsi	se	potrudimo	izraziti	dobroto,	ki	jo	
čutimo	v	srcu.	Še	vedno	lahko	prinesete	svoj	dar	za	lačne	otroke.																																																					
4 Blagoslov doma in družine. V kolikor še niste vzeli na mizici za tisk, vzemite molitev 
za blagoslov doma,   prav tako koledarček za 2022. 
 

V	medsebojnih	odnosih	se	vsi	oblecite	v	ponižnost,		
ker	Bog	se	prevzetnim	upira,	ponižnim	pa	daje	milost.	(1	Pt	5,5)	

	

Drug	drugega	ljubite	z	bratsko	ljubeznijo.		
Tekmujte		v	medsebojnem	spoštovanju. (Rim 12,10) 

 

     
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 9. 1. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
†† Pavla Živec, Sonja Mikulin  
Za žive in †† župljane  

P. 10. 1. Vogrsko ob 19h † Boris Markič, 64 f 
T. 11. 1. Kromberk ob 19h †† Pepi in Slavica 
S. 12. 1. Vogrsko ob 19h  Za zdravje in srečno smrt 
Č. 13. 1. Kromberk ob 19h †† Vida in starši 
P. 14. 1. Kromberk ob 19h †† Ingrid in Kristjan Šorli 
S. 15. 1. Kromberk ob 19h  V čast Svetemu Duhu 

N. 16. 1. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

† Mirko Belingar - obletna 
Za žive in †† župljane 

 

Kromberk: starejši pevci bodo 
danes sami prepevali pri maši. 
Verouk nadaljujemo po urniku. 
Pridite pripravljeni in z nalogo! 
Otroci, za lačne otroke ste 
zbirali. Prinesite svoje darove k 
jaslicam! 
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere prošnje 
8. razred verouka. 

Vinko Vodopivec: prihodnjo nedeljo se spominjamo obletnice njegovega rojstva v 
Ročinju, 16. 1. 1878. 
Obisk in blagoslov družin sem običajno opravil v tem času. 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 SMS ali e-pošte). Obiskal bom tiste, ki bodo izrazili 
željo in ob upoštevanju PCT, maske, razkuževanja in razdalje. Obvestite se med seboj! 
Lahko tudi sami blagoslovite svoj dom. 
 

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.		
• Praznik	 Jezusovega	 krsta	 praznujemo	 danes.	 S	 tem	 praznikom	 zaključujemo	
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	in	s	tem	oživljali	svoj	krst.	
	

• Verouk	bo	od	jutri,	10.	januarja,	naprej	po	sporedu.	Otroke	vzpodbujamo,	če	to	še	
niso	 storili,	 da	 prinesejo	 adventne	 hranilnike	 z	 darom	 za	 vrstnike	 v	 misijonskih	
deželah.	
	

• Člane	ŽPS	in	GS	vabimo	na	srečanje	v	četrtek,	13.	januarja	ob	19.45.	Z	razmislekom	
kako	hoditi	skupaj,	 se	poslušati	 in	graditi	skupnost	vabimo	člane,	da	se	pripravijo	
na	srečanje.	
	

• Župnijska	statistika	za	 leto	2021	–	v	 lanskem	 letu	 smo	pri	nas	krstili	 23	otrok,	
zakrament	svetega	zakona	je	prejelo	5	parov,	k	večnemu	počitku	pa	smo	pospremili	
28	župljanov.	Podeljeno	je	bilo	tudi	17.750	obhajil.	Statistika	je	suhoparna,	posebno	
številke,	vendar	je	za	njimi	rast	ali	usihanje	človeškega	in	duhovnega	življenja.	
	

• Za	blagoslov	domov	se	lahko	priglasite	še	do	praznika	Gospodovega	darovanja	ali	
svečnice,	2.	februarja.	
	

• S	prihodnjo	nedeljo	stopamo	v	čas	med	letom,	ki	ga	označuje	tudi	zelena	barva	
liturgičnih	oblačil.	Druga	nedelja	med	letom	je	tudi	nedelja	verskega	tiska.		


