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Zakaj krst? 

Brez krsta ne moremo prejeti nobenega drugega zakramenta. 
Prejem krsta je predpogoj za vse drugo. Pomen krsta gre dlje. S 
krstom nam je izbrisan izvirni greh, postanemo Božji otroci in del 
Cerkve – Kristusovega skrivnostnega telesa. Po krstu se v nas 
začne delo odrešenja, Bog lahko deluje v nas, postanemo odprti 
za oznanilo evangelija. 

Potrebnost krsta za zveličanje poudarja že Jezus. Ko pošlje 
učence po svetu, jim naroči, naj vse ljudi krstijo in oznanjajo 
evangelij (Mr 16,15-16). Lahko bi rekli, da sta krst in življenje po 
veri naša “vstopnica” za nebesa. 

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. 

 
 

Božja modrost ali posvetne norosti? 

Salomon je prosil Boga za modrost. Evangelij pravi, da je bila v začetku Beseda 

(Logos).  

Na svetu je veliko predlogov življenja, veliko predlogov o sreči. Pripadamo 

Kristusu ali t.i. »novemu humanizmu«? 

 

Znanost ali 

novodobne dogme 

brez temeljev? 

Je človek le skupek 

fizičnih potreb, ki jih je 

treba zadovoljiti, da 

bomo srečni? In, ko 

bomo srečni bo na svetu 

konec vojn? Res? Se to, 

po več desetletjih 

eksperimentov res 

uresničuje? Npr., je   

pogoj za srečo, mir in blagostanje uničenje heteroseksualne in monogamne 

družine, ki jo je potrebno zamenjati s svobodnimi zvezami? Je družina, ki temelji 

na skupnosti moža in žene res ječa v kateri so vsi zatirani, v svobodnih zvezah pa 

se imajo vsi neskončno radi in so svobodni? Je redukcija ljubezni na čustva v 

skladu z dognanji znanosti? 

  

Kaj hočemo?  

Zdi se, da je naš cilj le doseganje obilja, hedonizma, tehnološkega razvoja, 

gospodarske rasti in na našem obzorju ni nič drugega - nič takega, kar bi zgoraj 

našteto preseglo.  V tem naj bi bil smisel življenja. Problem je, ker so naši 

pogledi na doseganje teh ciljev, tudi če sprejmemo to vizijo, različni. Kako rešiti 

ta problem? Priznavamo drug drugega, ali pa bodo močnejši »utišali« in 

»povozili« oporečnike? Bodo zmagovalci srečni? Lahko razumemo samega 

sebe, če ne priznavamo drugega? 
 
 

 NOVA GORICA   http://zng.si/ 
N 8.1. Jezusov krst: ob 9. in ob  11. h 

P 9.1. 
 8.00 

19.00 
Za milost vere 

Za družino Nemec 

T 10.1. 
8.00 

19.00 
Po namenu 

+ Katarina in Ivan Šuligoj 

S 11.1. 
8.00 

19.00 
Po namenu 

Za duše v vicah 

Č 12.1. 
 8.00 

19.00 
V zahvalo 

+ Nada Križaj 

P 13.1. 
8.00 
18.00 

19.00 

Po namenu 
adoracija  

+ Kristina in Franc Šorli 

S 14.1.  
 8.00 

19.00 
Po namenu 

+ starši Mrak in Florjančič 

N 15.1. 
  9.00 

11.00 
za žive in + župljane 

za zdravje 
 

Božični koncert "BILA JE NOČ" 
Komornega  zbora Grgar, Nova Gorica s 
pevskimi in instrumentalnimi solisti bo 
v nedeljo, 8.1. ob 19. uri. To je vokalno 
instrumentalni koncert 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 recitacija-
mi. Lepo vabljeni. 

Verouk je reden. 

Duhovno branje svetega pisma bo v 
ponedeljek,  po večerni sv. maši. 

Starši prvoobhajancev imajo srečanje 
v sredo ob 19.30. 

Organisti in pevovodje imajo srečanje v četrtek ob 19.30. 

Delavnica Očarljiva princesa bo v petek ob 17.30. 

Slavljenje bo v soboto ob 20. uri. Lahko se pridružite. 

Adventna akcija otroci za otroke je zaključena. Tisti otroci, ki še niso prinesli svojega 
daru za lačne otroke, naj prinesejo k verouku. Vzgajajmo otroke za dobrodelnost. 

Naslednjo nedeljo sodelujejo pri maši 6. in 7. razred in za čiščenje cerkve poskrbijo 
njihovi starši. 

Prošnja: morda imate doma različne verske knjige za majhne otroke, ki so jih vaši 
otroci 'prerasli' in jih ne rabite več. Lahko jih prinesete v župnišče in jih bomo ponudili 
drugim otrokom, da jih preberejo. 
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Božični koncert bo v konkatedrali v nedeljo, 8. januarja ob 19. uri. Vabljeni. 

Škof Jurij Bizjak je s 75. leti zaprosil za upokojitev. Molimo k Svetemu Duhu za 

dobro izbiro novega škofa! 

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

 
 

SKUPNA OZNANILA  

                               SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
08.01.202 

Nedelja Jezus. 

krsta 

10.00 

18.30 

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

Bandelj 

P. 09.01. – 18.30 +Ivan Zavrtanik 

T. 10.01. 18.30 +Jožef Breščak 

S. 11.01. 18.30 + Tomaž Panker 

Č. 12.01. 18.00   

18.30 

molitev pred Najsvetejšim     
+ druž. Mršnik 

P.13.01. 18.30 + druž. Bavdaž in Kobal 

S. 14.01. 18.30 + Avgust Gomišček 

15.01.2023         10.00 

18.30 

za žive in + župljane 
za Božjo pomoč v bolezni 

 

…Živimo v družbi, ki jo kot večkrat poudarja  
papež Frančišek, označujejo nešteta protislovja. 
Živimo v razkošnih hišah  in stanovanjih, a z 
vedno manj topline doma in družine. Polni smo 
ambicioznih projektov, a z malo časa drug za 
drugega. Veliko časa in sredstev vlagamo v 
zabave, a v srcih doživljamo vedno večjo praznino. 
Ta naš svet ponuja na prvi pogled veliko užitkov, pa 
tako malo ljubezni, veliko svobode a malo 
samostojnosti … 
Iz pisma »Škofova beseda …« mariborskega 
nadškofa  Seveda bi morali dodati iz svojega in še 
tistega za kar smo dolžni moliti  

Verouk po običajnem urniku. 

 Srečanje  tajnikov ŽPS v Vipavi 14.01.2023 od 9.00 -13.00 

Srečanje izrednih delivcev obhajila je predvideno 4. febr, na istem kraju in ob istih 
urah kot  zgoraj.  

16. januarja je predvideno srečanje ŽPS Solkan. 

Božjo besedo bere skupina, ki je na vrsti 

Hvala vsem, ki ste opazili in vskočili na »prosta delovna mesta« v župniji: ob pogrebu 
papeža Benedikta XVI … 

 

 

     

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N.  8.  1. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

†† Rudolf, Fani in Aleš 

Za žive in †† župljane 

P.  9.  1. Vogrsko ob 19h † Boris Markič, 64 f 

T. 10.  1. Kromberk ob 19h † Jožica Hvalič – 30. dan 

S. 11.  1. Vogrsko ob 19h †† Virgil in Gotard, 6 

Č. 12.  1. Kromberk ob 19h † Natalija Zega 

P. 13.  1. Kromberk ob 19h  †† Zavrtanik 

S. 14.  1. Kromberk ob 19h  V čast Mariji Tolažnici 

N. 15.  1. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

†† Mirko in Boris Belingar 

Za žive in †† župljane 
 

Verouk nadaljujemo z veseljem 

in pripravljeni.  

Birmanski kandidati, 

prihodnjo nedeljo bere prošnje 

8. razred.  

Birmanci, prinesli ste potrdilo 

za birmanskega botra! S škofije 

so sporočili, da bo birma 22. 4. 

2023 v Kromberku ob 9h, na 

Vogrskem pa ob 11h. 

Otroci, hvala za prinesene darove za lačne otroke. Kdor je pozabil, prinese k jaslicam 

ali k verouku! 

Obisk in blagoslov družin in domov nadaljujem pri tistih, ki ste se ali se še boste 

prijavili (najbolje skupno sosedje z eno prijavnico) in sicer v torek, petek in soboto. 

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

Podatki za 2022: Kromberk: 4 krsti, 1 poroka doma in 1 drugje, 16 cerkveno pokopanih 

(5 moških, 11 žensk), 3 prvoobhajanci, ca. 5000 obhajil; Vogrsko: 4 krsti, 1 poroka, 13 

cerkvenih pogrebov (5 moških, 8 žensk), 7 prvoobhajancev, ca. 800 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.  

Godovi: v ponedeljek sv. Andrej Corsini – škof, v torek Gregor iz Nise, v sredo sv. Pavlin 
Oglejski – škof, v četrtek Tatjana – mučenka, v petek sv. Hilarij (Radovan) – škof in 
cerkveni učitelj. Prihodnja nedelja bo druga nedelja med letom, ob 10. uri poje 
župnijski zbor.  

Z veroukom nadaljujemo v ponedeljek, 9. januarja. 

V četrtek, 12. januarja, bo po večerni maši ob 19.45 redna seja Župnijsko 
pastoralnega sveta. 

V petek, 13. januarja, bo v cerkvi po maši ob 19.45 nastopila vokalna skupina BIRD-
LAND z MALO JAZZ MAŠO. – Lepo povabljeni! 
 

JASLICE NA KOSTANJEVCI V DUHU LETA JUBILEJEV 2023 

Najpomembnejše je rojstvo – v hlevu pred oltarjem je sveta Družina ob novorojenem 
Detetu. Z desne strani vodi pot proti hlevčku, tlakovana s kamenčki, na katerih so 
priimki družin naših veroukarjev. Družina je izvor in temelj vsakega novega 
življenja, njegov vzor in zavetje. Pokrajina, polna pastirjev z ovcami se terasasto dviga 
proti svetemu mestu.  
Visoko, skoraj pred vhodom v sveto mesto, stoji cerkev s samostanom na Kostanjevici. 
To je naša župnijska cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji, ki bo praznovala visok 
jubilej: 400 let postavitve prve cerkvice na tem mestu. K njej prihajajo frančiškanski 
bratje, kar se bolje vidi iz desne stranske cerkvene ladje.  
V 2023 bo tudi župnija Nova Gorica – Kapela praznovala 70-letnico delovanja, oz. 
uradne potrditve povišanja vikariata (ustanovljenega 1947) v župnijo.  
Nekoliko niže, na višini oltarja je diskretno osvetljen vhod v predor pod Kostanjevico, 
kjer je bil prijet in tudi ubit (l. 1916) p. Aleksander Vavpotič, rojen pred 150 leti.  
Na Kostanjevici so od italijanske zasedbe po 1. svet. vojni, pa do konca 2. svetovne vojne 
so delovali italijanski frančiškani. Že od leta 1945 so bili tu tudi slovenski frančiškani, 
ki so naši vodniki tudi danes. Na Kostanjevici se zbiramo mladi in stari, tu se bližamo 
Bogu, se mu zahvaljujemo, molimo in delujemo v njegovo čast in slavo ter se v varstvu 
Kostanjeviške Marije, ki bdi nad vsem, pripravljamo na večnost. 

JASLICE BODO NA OGLED DO SVEČNICE (2. FEBRUAR 2023). 

Vsi, ki želite obisk patra in blagoslov doma nam prosim sporočite po telefonu oz. v 

zakristiji. Mir in vse dobro! 

 

https://zupnija-solkan.si/
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl

