
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlog	 družinskega	 bogoslužja	 v	
adventu:	
1.	 Prižgemo	 svečko	 na	 adventnem	
venčku	(po	možnosti	to	naredi	očka).	
2.	 Se	 pokrižamo:	 »V	 imenu	Očeta	 in	
Sina	in	Svetega	Duha.	Amen.«	
3.	 Lahko	 zapojemo	 adventno	 pesem	
ali	 preberemo	 odlomek	 iz	 Svetega	
pisma.	
5.	Preberemo	zgodbo	iz	»adventnega	
koledarja«	 in	 se	 z	 otrokom	
pogovorimo.	
6.	Zmolimo	molitev	»Angel	Gospod	je	
oznanil	Mariji…«	ali	desetko	rožnega	
venca.	
7.	Zaključimo	z	večerno	molitvijo:	»O	
Jezus,	 blagoslovi	 me«	 in	 obudimo	
kesanje.	
8.	Na	koncu	drug	drugega	
pokrižamo. 

Praznovanje 40. obletnice posvetitve cerkve 
Kristusa Odrešenika bo v nedeljo, 11. 
decembra ob 11. uri. Med nami bo škof 
msgr. Jurij Bizjak. 
Mejniki v zgodovini cerkve: 
21.4.1959: prva prošnja za lokacijo cerkve; 
22.11.1969: četrta prošnja za lokacijo cerkve; 
5.2.1973: ustanovitev odbora za gradnjo nove cerkve; 
3.6.1976: ustanovitev Župnije Kristusa Odrešenika; 
22.3.1978: soglasje za izdajo lokacijskega dovoljenja 
za novo cerkev; 
27.7.1978: povabilo arhitektov za natečaj načrtov za 
novo cerkev; 
29.7.1980: gradbena pogodba s Primorjem Ajdovščina; 
14.8.1980: začetek gradnje; 
14.12.1980: blagoslov temeljnega kamna; 
12.12.1982: posvetitev cerkve; 
11.3.1988: izdano uporabno dovoljenje; 
15.3.2004: imenovanje cerkve za konkatedralo. 

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. 041/588-964;   
Župnija Solkan: tel. 041/549-535.   BOLNICA ŠEMPETER: g. Peter ali g. Boris: 064 137 577. 
 

 
 

Deklarirane vrednote so lahko lažne 
Ne moremo biti svobodni, brez 
korenin, brez Boga. Vsi se strinjamo, 
da je pomembno t. i. »dostojanstvo 
človeka.« 

Na čem temelji? O tem odločajo 
posamezniki, po svoji presoji? 
Vrednote izbiramo poljubno, tako kot 
je komu všeč? So to še vrednote? Kaj 
je pravično?  

Tudi nacizem, fašizem in komunizem 
so prisegali na »velike vrednote« in 
»ideale«!  

 

Kaj je temeljna zmota človeka? 

 
V čem je bila zmota ljudi »Noetovega 
časa«? Jesti in piti je potrebno, saj to 
omogoča ohranitev življenja. Tudi 
možiti in ženiti se je dobro, saj omogoča 
ohranitev človeštva. To so potrebne, 
normalne in svete stvari. To ni nič 
slabega. Kaj so torej delali narobe? Niso 
bili pozorni na to, kar prihaja. Niso 
upoštevali krize. Niso priznavali 
okoliščin v katerih so živeli. Ostali so 
brez navigacije.  
 

Teden Karitas in advent nas sprašujeta: 
Kako biti človek? Kdaj smo ljudje, 
ljudje? 
Je naš cilj zgolj iskanje dobička in 
izkoriščanje »človeških virov«? Imamo 
pred očmi tudi zdravje delavcev, 
življenje njihovih družin, dobre odnose 
med zaposlenimi, skrb za razvoj 
podjetja, dobre odnose podjetja z 
okolico…? Je humanitarno, da v času 
krize cene hrane in elektrike poskočijo, 
da nekateri služijo na račun migrantov in 
vojne?  
Pot k Bogu vodi preko ljubezni do 
bližnjega!	

 
 
 
 

NOVA GORICA  
N 27.11. 1. adventna nedelja: 

 -	maša	ob	9.	in	11.	uri  

P 28.11. 
	8.00	

	
19.00	

za	žive	in	++	Čebokli,	
Zorn	in	Stubelj	
Po	namenu	

T 29.11. 8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	Vojko	Blažič	(30.dan)	

S 30.12. 8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	Andrej	Šušmelj	

Č 01.12. 	8.00	
19.00	

Za	voditelje	
V	zahvalo	in	v	priprošnjo	

P 02.12. 
1. petek 

8.00	
18.00	
19.00	

++	Bremec	in	Vogrič	
adoracija	in	spovedovanje	
+	Andrejka	Zavrtanik	

S 03.12. 
1 sobota 

	8.00	
19.00	

+	Lojze	Mlinar	
+	Vera	Prijon	

N  4.12. 		9.00	11.00	
za	žive	in	++	župljane	
++	Kokelj	in	Mervič	

 

Hvala	 VSEM,	 ki	 ste	 na	 katerikoli	 način	
sodelovali	 pri	 praznovanju	 župnijskega	
praznika	Kristusa	Kralja.	
Lectio	divina	-	duhovno	branje	Svetega	
pisma,	bo	v	torek	po	večerni	sv.	maši.		
Gospodarski	svet	ima	srečanje	v	sredo	ob	
20.00.	
Predavanje	 dr.	 Renata	 Podbersiča	
''Cerkev	 v	 Novi	 Gorici:	 od	 ideje	 do	
posvetitve''	 bo	 v	 četrtek	 ob	 20.	 uri	 v	
dvorani.	
Za	prvi	petek	bo	adoracija	od	17.30	dalje	
in	v	tem	času	bo	spovedoval	g.	Cvetko	Valič.	
V	 petek	 dopoldne	 bom	 obhajal	 na	 domu	
bolnike	in	starejše,	ki	ne	morejo	v	cerkev.	
Miklavževanje	 bo	 v	 ponedeljek,	
5.decembra	ob	17.	uri	v	cerkvi.		

Naslednjo nedeljo sodelujejo pri maši ob 11. uri veroučenci do 3. razreda in za čiščenje cerkve poskrbijo 
starši veroučencev 9. razreda. 

Št. 48 / 27.11.2022 / 1. adventna nedelja 



 
	

Miloščina današnje nedelje karitas je za revne in pomoči potrebne. Iskrena hvala za 
darove. 
Prvi petek in prva sobota vabita k prejemu zakramentov in k češčenju Jezusovega in 
Marijinega srca. 
Načrtujmo: družinska večerna molitev ob adventnem venčku; dnevno branje iz 
Adventnega koledarja; pregled in po potrebi popravilo ali dokup figuric za jaslice; 
preskrbimo si mah in božično drevesce; radi prihajamo k adventnim mašam; načrtujemo 
in se pripravimo na dobro božično spoved. 
Na Škofijski gimnaziji Vipava vabijo v soboto, 10. 12., ob 9.00 na odprtih vrat, ko bodo 
predstavili šolo in dijaški dom. Noč v dijaškem domu, ki je letošnja novost, pa se začne že 
v petek ob 17.00. Vse informacije na strani sgv.si. 
SBP (Slomškovo bralno priznanje): otroci, lepo vabljeni k branju dobrih knjig med 
veroučnim letom! 

Molimo za mir v Ukrajini in tudi drugod po svetu! 
 
	

	
	

Godovi:	v	ponedeljek	sv.	Jakob	iz	Marke	–	duhovnik	in	frančiškan,	v	torek	vsi	svetniki	
Frančiškovih	redov,	v	sredo	sv.	Andrej	–	apostol,	v	soboto	sv.	Frančišek	Ksaver	–	
duhovnik.	Prihodnja	nedelja	bo	druga	adventna	nedelja.	
Ta	 teden	 so	prvi	 četrtek,	 petek	 in	 sobota.	Povabljeni	 k	 običajnim	pobožnostim,	
sveti	spovedi	in	sveti	maši.	
MARIJA	ROMARICA	bo	v	adventnem	času	romala	po	župniji	in	vabila	k	molitvi,	od	27.	
11.	do	24.	12.	2022.	Vpišete	se	lahko	v	zakristiji.	
KOSTANJEVIŠKI	KOLEDAR	ZA	LETO	2023	vam	bodo	v	nedeljo	ponudili	pri	izhodu	
iz	cerkve.	Priporočeni	dar	je	10	evrov.	Celoten	izkupiček	je	namenjen	restavriranju	
križevega	pota	v	cerkvi.	
LETO	 JUBILEJEV	 NA	 KOSTANJEVICI:	 V	 soboto,	 3.	 12.	 2022,	 kulturne	 ustanove	
ponovno	odpirajo	svoja	vrata.	Vabimo	vas	na	vodene	oglede	in	sicer	po	naslednjem	
razporedu:	 10.00,	 13.00	 in	15.00	 –	 knjižnica;	 ob	11.00,	 14.00	 in	16.00	 –	 cerkev.	V	
ponedeljek,	5.	decembra,	pa	povabljeni	na	MIKLAVŽEV	KONCERT.		
MIKLAVŽEVANJE	ZA	OTROKE	bo	v	ponedeljek,	5.	12.,	ob	17.	uri.	Prosimo	prijavite	
predšolske	otroke	katehetu	oziroma	v	zakristiji.	Priporočen	dar	je	10	evrov.	
ZAPOSLENI	 lahko	 do	 31.	 12.	 2022	 namenite	 1	 %	 svoje	 dohodnine	 ZA	 NAŠO	
ŽUPNIJO	IN	SAMOSTAN.	Obrazec	je	na	voljo	pri	izhodu	iz	cerkve.	Izpolnjene	zahteve	
oddajte	v	zakristiji	ali	na	FURS.	Najlepša	hvala	že	vnaprej!	
BLAGOSLOVLJEN	ADVENTNI	ČAS!	
	

	
	
	
	
	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVA GORICA - KAPELA  
 

Sv.	maše:	vsak	dan	ob	7.00	in	19.00.	Ob	nedeljah	ob	7.30,	10.00	in	18.00.		

SOLKAN 
27.11. 
adventna –
NEDELJA 
KARITAS 

10.00 
18.00 
18.30 

za žive in + župljane 
češčenje   
+ Vižin Vida in Marjo 

 P. 28.11.                 18.30 ++ Gomišček in Petrevčič 
T. 29.11.  18.30 + Školaris Gizela 
S. 30.11.  18.30 + Andrej in Elvira 
Č. 01.12 18.00   

18.30 
molitev pred Najsvetejšim         
+ Nanut Joško in Črtomir             

P. 02.12.     18.30  v zahvalo za leta zdravja-22 
/nam.4/11/ 

S. 03.12.          18.30 +Teja Luzar 
04.12.  

2. adventna  
10.00 
18.00 
18.30 

. za žive in + župljane 
 češčenje   
+ Tine Koršič 

 

 4 PRVI petek in prva sobota v mesecu. 
Možnost za spoved (zakrament sprave)  in obisk 
starejših, bolnikov tudi z mislijo na prihajajoče 
praznike. 
4Miklavž je prinesel »Adventni koledar« 
Vzemimo ga in sodelujmo! 
4Srečanje staršev birmanskih kandidatov v 
župniji Solkan je bilo 17. 11. in nadomestno, 24. 
nov. Pričakujem, da si v primeru odsotnosti 
vzamemo pol ure za posamičen pogovor ali 
sporočilo o vašem (ne)sodelovanju.. 
4Ob sklepu tedna zaporov in  češčenja naša 
praksa odstopa od izjave vrstnika mladih. ki sluti	

med molitvijo v tišini pred Najsvetejšim tudi novo izkušnjo, ki lahko pelje k bolj osebni veri ( Video 
vsebina proti koncu: »Oddaja Reflektor - Mladi in vera«. 
4 Verouk po urniku . V primeru odsotnosti prosimo kateheti  za pisno opravičilo – sporočilo. Smo 
proti temu da bi  podpirali lažna opravičila ali ponarejene »dokaze«.Na potezi smo odrasli. Hvala!  

 

KROMBERK  - VOGRSKO 
N.27.	11.	Kromberk	ob	9

h	
Vogrsko	ob	1030	

Za	žive	in	††	župljane	
††	Abel	in	ostali,	126	

P.	28.	11.	 Vogrsko	ob	19h		 †	Danijela	Gregorič	–	
30.	dan	

T.	29.	11.	 Kromberk	ob	19h	 ††	ki	ste	jih	priporočili	

S.	30.	11.	 Vogrsko	ob	19h	 †	Severin	Gregorič	–	
osmina	

Č.		1.	12.	 Kromberk	ob	19h	 †	Jožef	Pipan	–	osmina	
P.		2.	12.	 Kromberk	ob	19h		Materi	B.	za	zdravje	
S.		3.	12.	 Kromberk	ob	19h		 †	Alma	Zavrtanik	

N.		4.	12.	 Kromberk	ob	9
h	

Vogrsko	ob	1030	
Za	žive	in	††	župljane	
†	Marija	Šušmelj,	104	a	

 

Danes je nedelja Karitas 
(miloščina v dobrodelne namene) 
in 1. adventna (blagoslovimo 
adventne venčke). 
Verouk je po urniku. Otroci, 
berite dobre knjige za SBP! 

Birmanski kandidati, prihodnjo 
nedeljo bere prošnje 8. razred. 

Birmanci v Kromberku, pridite 
na sestanek, skupaj s starši, v 
četrtek ob 16h. 

Otroci ste prejeli Adventni koledar za lepo pripravo na božič. V priložen hranilnik zbirate za 
lačne otroke. 
Prvi petek: zamenjava se z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h dalje. 
Rajni: Severin Gregorič, Dombrava 6 (88 let) je umrl 20. 11.; Virgil Gregorič, Vogrsko 6 a 
(89 let) in Jožef Pipan, Iztokova 11 (78 let) sta umrla 22. 11. Naj počivajo v miru! 
Miklavževanje bo v cerkvi na Vogrskem v soboto, 3. decembra ob 17h.  
V Kromberku bo Miklavž obiskoval in obdaroval otroke le po domovih. 
Na razpolago so: Marijanski koledarji, Pratike in sveče. 
	
	
	
	
	
	
	
	

 


