
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Delavnica za dekleta od 9 do 12 let in njihove mame 

Čudovita princesa 

Ste se v puberteti tudi ve spraševale, če se ni vašemu telesu 

preprosto zmešalo? Vas je menstruacija presenetila? Vam je kdo 

povedal, kaj se dogaja z vami? Ste se o vsem tem lahko 

pogovorile s svojo mamo?  

Da bi vašim hčerkam omogočili čim boljši vstop v puberteto, vas 

vabimo, da se nam pridružite na zabavni in poučni delavnici, 

namenjeni odraščajočim deklicam med 9. in 12. letom 

starosti ter njihovim mamam.  

Deklice imajo priložnost, da v prijetnem ozračju prisluhnejo starosti primerni predstavitvi 

o odraščanju in spolnem dozorevanju ter s svojimi mamami sodelujejo v vodenem 

pogovoru. 

Delavnica bo v Novi Gorici, v prostorih konkatedrale, v petek 13. januarja ob 17.30.  

Prijave: https://www.iskreni.net/programi/cudovita-princesa/  
 

 

 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; 031/335-799;   Župnija Kromberk: tel. 041/588-964;   

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

 

 

Bog blagoslavlja stvarstvo 

Bog blagoslavlja vse, kar je ustvaril. Blagoslov pomeni drugemu želeti življenje, 
veselje, srečo, rodovitnost.  
Nasprotje blagoslova je preklinjanje: »Ne želim, da živiš; svet bi bil boljši, če te 
ne bi bilo; želim ti, da zboliš za rakom, umreš v prometni nesreči…«. Jezus nam 
naroča, da blagoslavljamo. Da blagoslavljamo celo tiste, ki nas preganjajo! 
  
Človek blagoslavlja Boga 

Z blagoslavljanjem Bogu priznavamo, da je Gospodar življenja; priznavamo 
resnico o našem odnosu s Stvarnikom. Vera nas ne odrešuje trpljenja, bolezni, 
nesreč, preganjanja in smrti. V veri vemo, da nas Bog ljubi tudi v najtežjih 
preizkušnjah.  
  

Blagoslavljanje prinaša srečo 

Kdor blagoslavlja, je obvarovan jeze, žalosti in maščevanja. Blagoslavljanje 
zdravi naše rane in zmanjšuje škodljivi stres, žalost in depresijo. Posledica 
blagoslova so boljši odnosi in manj sovražnosti med nami. Kdor blagoslavlja 
druge, spoštuje tudi samega sebe. Srečni so ljudje, ki verujejo v Božji blagoslov, 
se zavedajo svojega dostojanstva in živijo v dobrih medčloveških odnosih.  
  
Blagoslovljeno leto 2023!  
Naj vas Bog obdari s potrpežljivostjo, veseljem in rodovitnostjo! 

 

 

 NOVA GORICA    
N 1.1. 

Novo leto 
2. božična nedelja: ob 9. in ob  11. h 

P 2.1. 
 8.00 

19.00 
Za zdravje 

+ Angel Nemec 

T 3.1. 
8.00 

19.00 
V čast Svetemu Duhu 

Za družino 

S 4.1. 
8.00 

19.00 
Po namenu 

+ Viktor in Jožefa Manfreda 

Č 5.1. 
 8.00 

19.00 
Po namenu 

+ starši Perne 

P 6.1. 
Sv. Trije 

kralji  

9.00 

19.00 
+ g. Filip Terčelj 

+ Jožica Valič 

S 7.1. 
 8.00 

19.00 
Po namenu 

Za duhovne poklice 

N 8.1. 
Jezusov krst 

9.00 

11.00 
za žive in + župljane 

+ Jožef Sivec, Cank.36 (8.dan) 
 

Verouka ta teden ni. 

Katehetski zbor ima srečanje v 
sredo po večerni maši. 

Praznik svetih treh kraljev ali 
Gospodovega razglašenja bo v 
petek. 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: dopoldne bo obisk 
bolnikov in starejših na domu. Če še 
kdo želi, naj sporoči. 

Če še kdo želi blagoslov stanovanja, 
naj sporoči. 

Naslednjo nedeljo sodelujejo pri maši 4. in 5. razred in za čiščenje cerkve poskrbijo njihovi starši. 

Komorni zbor Grgar, Nova Gorica s pevskimi in instrumentalnimi solisti vabi na vokalno instrumentalni 
koncert "BILA JE NOC". Božična zgodba o stiski, pričakovanju, upanju, Božji milosti in  odrešenju 
človeštva, v kateri se kakor povezana celota prepletajo koralna, zborovska in inštrumentalna glasba 
z meditativnimi recitacijami. Nedelja, 8.1.2023, ob 19h, cerkev Kristusa  Odrešenika Nova Gorica. 
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Tretji sveti večer bo v četrtek pred Gospodovim razglašenjem ali sv. tremi kralji, ko še 

tretjič blagoslovimo dom in družino. 

Sveti trije kralji (na jaslicah jih postavimo pred štalico): v petek nas praznik vabi k 

počastitvi novorojenega zveličarja skupaj z modrimi z Vzhoda. 

Pravoslavni praznujejo božič v soboto, 7. januarja (držijo se julijanskega koledarja). 

Iskreno čestitamo in voščimo miru in Božjega blagoslova ter lepega sožitja v naši sredini! 

GOK (predvsem predsedniki in voditelji ŽK) ima prvo srečanje v soboto, 7. januarja v 

Braniku. Pričetek z mašo ob 10h. 

MEDNARODNO SREČANJE OB JASLICAH bo v soboto, 7. januarja. Začelo se bo 

ob 16. uri na Trgu Evrope. Od tam bomo poromali peš na Kapelo. Vabljeni! 

Molimo za mir v Ukrajini in tudi drugod po svetu, kjer trpijo mnogi nedolžni! 

 

 
 

SKUPNA OZNANILA http://zng.si/ 

                               SOLKAN   
01.01. 

Marija Sv. 

B.M.-Novo 

leto 

10.00  

18.30 

za žive in pokojne iz župnije  

+ Feliks Mugerli 

P. 02.01. – 18.30  +Marija in Viktor Komel 

T. 03.01.  18.30  +Tinta Emilija 

S. 04.01.  18.30 + Jožef Školaris 

Č. 05.01. 

3. sv. večer          
18.00   

18.30  

molitev pred Najsvetejšim    

+ starše Bevčič (nam.  27.12.)                                                                                         

P.06.01.  
Gospodovo 
razglašenje  

 18.30  + Ana Šuligoj Drašca 

S. 07.01. 18.30 + Bušen Marta in družina 

08.01.202

Nedelja 

Jezus. krsta   

10.00  

18.30 
za žive in + župljane 
+ starši in stari starši Živec-

Bandelj 
 

KOT KRUH  NAM JE PODAN, VSAK DAN TUDI 
V LETU 2023! NAJ BO NAŠ OD(REŠENIK) Z 
NAM(I)  TUDI V ČASU, KI NAM JE ŠE 
NEPOZNAN! Vaš župnik Jožko 

 PRAZNIK svetih treh kraljev- Gospodovo 
razglašenje in prvi petek z obiskom bolnikov 

ter nedeljo Jezusovega krsta obhajamo v tednu. 

Na praznik  sv. Štefana  smo se pripravili v 
skladu s sloganom  »nič nas ne sme presenetiti« 
Kljub odsotnosti zaradi bolezni sem čutil praznik 
tudi ob pozornosti in vaši skrbi. Še enkrat hvala 
g..Bogdanu V., »dežurnemu« pri pogrebu g. Sašu, 
sodelavcem Karitas in vsem v cerkvi ter  v dostavi 
na dom …ki je podprla tudi gospo Vanjo in vrzel v 
gospodinjstvu.                     

Naredimo statistiko za preteklo leto s hvaležnostjo v srcu, ter se ob  zahvali za dobro priporočimo za 
prava spoznanja in moč, da bi vztrajali v dobrem. Pri molitvenem bogoslužju smo med drugim postali  ob 
verzu iz Žalostink: »V solzah mi ginejo oči, razburjeno je moje osrčje. Na zemljo se usipljejo moja jetra, 
ker gine otrok in dojenec po mestnih trgih.«  pa tudi »Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …«. 
 

KROMBERK – VOGRSKO   

N.  1. 1. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

†† Severin in starši G., 29 

P.  2. 1. Vogrsko ob 19h †† Ludvika in Mirko, 107 

T.  3. 1. Kromberk ob 19h † Alma Zavrtanik 

S.  4. 1. Vogrsko ob 19h †† starši Marvin, 155 a 

Č.  5. 1. Kromberk ob 19h † Marija Pahor 

P.  6. 1. Kromberk ob 19h  † Ema Humar – osmina 

S.  7. 1. Kromberk ob 19h  † Marta Šušmelj 

N.  8. 1. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

†† Rudolf, Fani in Aleš 

Za žive in †† župljane 
 

Verouk nadaljujemo po počitnicah, 

3. januarja.  

Birmanski kandidati, prihodnjo 

nedeljo bere prošnje 9. razred.  

Birmanci, prinesli ste potrdilo za 

birmanskega botra! S škofije so 

sporočili, da bo birma predvidoma 

22. 4. 2023 v Kromberku ob 9h, na 

Vogrskem pa ob 11h. 

Otroci, hvala vam za prinesene  

adventne prihranke za lačne otroke. Kdor je pozabil, prinese k jaslicam! 

Gospodovo razglašenje ali Sveti trije kralji godujejo v petek. Postavimo jih na jaslice! 

Obisk in blagoslov družin in domov bom pričel pri tistih, ki ste se ali se še boste prijavili 

(najbolje skupno sosedje z eno prijavnico) in sicer jutri in nato v torek, petek in soboto od 

Ajševice dalje. 

Rajna: Ema Humar, V. V. 85 (74 let) je umrla 24. 12. Naj počiva v miru! 

Ponudba: Marijanski koledar (3 €), Pratika (6,90 €), sveča (2 €). 

Voščilo: Obilo veselja, miru in Božjega blagoslova voščim v novem letu vsem faranom in 

ljudem dobre volje! 

 

 

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

Godovi: v ponedeljek sv. Bazilij in Gregor Nacianški, torek Presveto Jezusovo ime, v 

četrtek TRETJI SVETI VEČER, v petek GOSPODOVO RAZGLAŠENJE ali Sveti Trije 

kralji – slovesni praznik (svete maše ob 7.00, 10.00 in 19.00). Otroci prinesejo k sv. maši 

prihranke adventne akcije Otroci za otroke. Prihodnja nedelja bo nedelja Jezusovega 

krsta – obnovili bomo krstne obljube, poje otroški zbor. 

Ta teden so prvi četrtek, petek in sobota. Povabljeni k običajnim pobožnostim, sveti 

spovedi in sveti maši. Z veroukom nadaljujemo v ponedeljek, 9. januarja. 

16. ČEZMENJO SREČANJE OB JASLICAH bo v soboto, 7. januarja, na Kapeli. 

Srečanje bo namenjeno obeležitvi 800-letnice Vodila Frančiškovega svetnega reda in 800-

letnice prvih jaslic sv. Frančiška Asiškega. Prisostvovala bosta oba škofa, koprski in 

goriški. Ob 16. uri se zberemo na Trgu Evrope in po uvodnem programu peš poromamo na 

Kapelo. Ob 17. uri bo sveta maša. Po maši pa druženje v samostanski dvorani. 

BLAGOSLOV DOMA: vsi, ki želite obisk patra in blagoslov doma nam prosim sporočite 

po telefonu oz. v zakristiji. 

BOŽIČNO ROMANJE v Sutrio in ogled jaslic bo v soboto, 7. januarja 2023. Prijave v 

zakristiji, do 1. januarja. 

JUBILJEJI 2023: V petek, 6. januarja, na praznik Gospodovega razglašenja, bo ob 19. 

uri med sveto mašo prepevala Vokalna skupina Kresnik, po maši pa bomo prisluhnili tudi 

koncertu. – Lepo povabljeni! 

V petek, 13. januarja, bo v cerkvi po maši ob 19.45 nastopila vokalna skupina BIRD-

LAND z MALO JAZZ MAŠO. – Lepo povabljeni! 
 

BOŽJE POMOČI IN MARIJINEGA VARSTVA V NOVEM LETU 2023!               MIRU, 

ZDRAVJA IN VESELJA ISKRENO VOŠČIMO VSEM IN OBLJUBLJAMO SPOMIN 

V MOLITVI - vaši bratje frančiškani: p. Vili, p. Niko, br. Miran in p. Boštjan.                                              
 

http://zng.si/

