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Ko je vse ljudstvo  Jezus Kristus je obličje Očetovega usmiljenja 

 
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst 
in je bil tudi Jezus krščen ter je 

molil,  
se je odprlo nebo:  

in nadenj je prišel Sveti Duh v 
telesni podobi  kakor golob;  
in iz nebes se je začul glas: 

»Ti si moj ljubljeni Sin,  
nad teboj imam veselje.«  

 

(Lk 3,21–22) 
 

 
 

Dobri Bog, zahvaljujemo se ti,  
da  si nam dal milost svetega krsta. 
 

Zahvaljujemo se ti v svojem in imenu  
vseh otrok in te prosimo,  
da jim podarjaš starše,  
ki jih bodo znali pripeljati k tebi. 
 

Daj, da bi vsi krščeni živeli po veri in 
se tako zveličali. 
 

Hvala ti, Gospod, naš Bog,  
ker nam s svojo krstno vodo  
in Svetim Duhom daješ moči,  
da pogumno stopamo v naš vsakdan  
kot tvoji »ljubljeni sinovi  
in ljubljene hčere,  
nad katerimi imaš veselje«. 

Kdor razmišlja o krščanski eksistenci, mora začeti 
pri temelju, se pravi pri krstu, v katerem človek 
prevzame ime Jezusa Kristusa. Gre za obvezujoče 
in resno dogajanje, kakor pri postopku sklenitve 
zakonske zveze, kjer privzeti skupni priimek odtlej 
izraža obojestransko povezavo življenj dveh ljudi. 
Tudi krst pomeni, da človek prevzame ime 
Kristusovo, zato da bi življenje Jezusa Kristusa 
preželo življenje krščenca in se z njim tako rekoč 
»poročilo«, povezalo tako, da bi postalo zanj 
merilo. Z zakramentom krsta postanemo 
kristjani. Podobno kot pri sklenitvi zakonske 
zveze gre za prilagajanje drugemu, pri krstu za 
prilagajanje življenju Jezusa Kristusa. V krstu je 
tako moč videti in doživeti, da je začetek procesa, 
v katerem postanemo kristjani, nujno dejanje 
spreobrnitve in očiščenja življenja.  

Pri krstu dobi človek z odpuščanjem grehov 
novo življenje in ne le preprosto nalog, da živi 
pošteno. Na drugi strani pa je krst hkrati 
utemeljitev krščanske etike. Ker se mora 
krščenčevo »novo življenje«, ki mu je v Jezusu 
Kristusu že podarjeno, udejanjiti v življenju v 
svetu in se tako dokazati kot njegovo novo bivanje. 

Dolžnost resnično krščanskega življenja raste 
samo po sebi iz krsta. Še na poseben način terja 
spremembo nravnega življenja v skladu z novostjo 
od Boga podarjenega življenja, natančneje 
dosledno in korenito službo Bogu kot slovo od 
dosedanjih zasužnjenosti silam greha. Iz te 
povezave med krstom in etiko oziroma med 
krstno izpovedjo vere in krstno dolžnostjo, ne 
izhaja le praksa »Bogoslužja v vsakdanjem 
življenju«, namreč vsak dan znova zahtevano 
služenje bratom in sestram in vsem ljudem. 
Novokrščenci se vrh tega vraščajo tudi v 
občestvo, v katerem ljudje svoje življenja 
povezujejo med seboj, ravnajo odgovorno drug za 
drugega in nosijo bremena drug drugega. 

Po: K. Koch, Božja Cerkev 

SKUPNA OZNANILA 

SOLKAN 

JEZUSOV  
KRST 

10.1. 2016 

   10.00   
   18.00 

Skupna žup. maša za žive in ++ 
+Mladovan Mirko 

P –  11.01. 18.00 +Justina in Janez Jug 
T -  12.01- 18.00 za zdravje (A.M.) 
S -  13.1. 18.00 v čast svetogorski Kraljici za 

sreč.op. 
Č -  14.01   18.00 +Ivan Hrovat  (kot 30. dan)  

po maši češčenje - molitev 

  P – 15.01 18.00 + Ivan Bavdaž 

S. – 16.01. 18.00 + druž. Lišter 
2. nedelja 
med letom 
17.1. 2016 

   10.00   
   18.00 

Skupna žup. maša za žive in ++ 
+ Ana Jug  (obl.) - gr 

 

 Hvala za darove (7 skrinjic), ki ste jih 
prinesli k jaslicam. Vsakdo od prinašalcev 
prejme v nedeljo 10.1. (če se prijavi oz. 
oglasi) v znamenje dobrote do pomoči 
potrebnih, čokoladnega »Miklavža«.   

 Verouk v prihajajočem  tednu kot 
običajno. 

 Danes po maši ob 10.00 bo srečanje 
staršev skupaj z veroučenci skupine 3. 
razreda. Kdor od odraslih bi ne mogel priti 
zaradi ovir, si želim srečanja ob drugem 
času. Prevzemite pobudo za termin! 

 

Svetniške družine so bile in so še; razlog za njihovo svetost je potrebno iskati prav v zakramentu 

svetega zakona, ki posvečuje osebe. Zakramentalna milost zakona ni samo pomoč, s katero bi 

zakonca veselo živela svoj vsakdanjik – je tudi pomoč pri udeleženosti v svetosti Boga. Iz tega 

razloga je zakon zakrament, ne zgolj blagoslov. 

Zagotovo je dobro, da našim mladim ponudimo pričevanja o zakonski svetosti. Še posebej se 

moramo spomniti na zgled svete družine, ki je vzorčna podoba svetih zakoncev.  
 

G. L. Müller, Upanje družine 

 

 
 
 

 KROMBERK - VOGRSKO 

N 10.01. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

†† starši, 34 

P 11.01. Vogrsko ob 19
h
  Bogu v zahvalo, 64 f 

T 12.01. Kromberk ob 19
h
 † Marija Brezavšček, osmina 

S 13.01. Vogrsko ob 19
h
 †† Furlan, 126 

Č 14.01. Kromberk ob 19
h
 † Edi Batič 

P 15.01. Kromberk ob 19
h
 † Viktor Hvalič 

S 16.01. Kromberk ob 19
h
  † župnik Vinko Vodopivec 

N 17.01. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

†† Ivan in Marija Valantič 

 Za žive in †† župljane 
 

Otroci, verouk bo reden, le na 

Vogrskem pride 5. razred ob 

18
30

. Kdor je pozabil, prinese k 

verouku adventne prihranke za 

lačne otroke. Hvala! 

Kromberški Vodopivci bodo 

peli med mašo (in po njej) v 

soboto na rojstni dan župnika 

Vinka. Vabljeni! 

Pri družinski maši v Kromberku prihodnjo nedeljo sodeluje drugi razred in starši. 

Marijo Brezavšček (91 let) smo pokopali pri Sv. Trojici 4.januarja. Naj počiva v miru! 

Z obiskom in blagoslovom družin nadaljujem v torek, sredo, petek in soboto: Loke, 

Podrob, Breg... Prosim, ne ponujate mi hrane in pijače, med seboj se obvestite. Za 

blagoslov naj bo na pogrnjeni mizi križ ali podoba med svečama in blagoslovljena voda. 

Hvala za sprejem! 

 

Št. 2 / 10. 1. 2016 / Jezusov krst 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Srečanje ob jaslicah - 10. 1. ob 16. uri v goriški 
stolnici (IT). Srečanje povezuje obe Gorici in ga 
pripravljata bratstvi Frančiškovega svetnega  reda. 
Zbrani darovi bodo namenjeni za Caritas Baby 
Hospital - otroško bolnišnico v Betlehemu. 

Tečaj priprave na zakon - Januarski termin se prične 
v nedeljo 10. 1. ob 19. uri. 

Priprava staršev na krst otroka - Januarski termin 
se prične v četrtek 14. 1. od 18. do 19. ure. Srečanja 
potekajo na Kapeli tri zaporedne četrtke. Tečaja se 
udeležita oba starša. Prijava ni potrebna. 

 

GODOVI: 
 

N 10.1. Jezusov krst 

P 11.1. Pavlin Oglejski, škof 

T 12.1. Tatjana, mučenka 

S 13.1. Hilarij, škof 

Č 14.1. Oton, prior 

P 15.1. Absalom, koprski škof 

S 16.1. Honorat, škof 

N 17.1. 2. nedelja med letom 
 

 

Strežniki Goriškega območja romamo v soboto, 16. januarja v Koper (Sv. Marko, sv. Ana, 

stolnica (kjer bomo stopili skozi sveta vrata in imeli mašo) in nazaj grede k Fatimski Mariji na 

Vejno.  

MALA BOŽIČNICA - nedelja 17. 1. ob 15. uri. Božična revija otroških in mladinskih pevskih 

zborov bo letos potekala na Kapeli. 

NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila 

 Zahvaljujem se veroučencem 4. razreda za pripravo družinske maše. 
 

 Za blagoslov domov se lahko dogovorite z duhovnikom po maši. 
 

 Binkoštna dvorana - se zbere k molitvi pred najsvetejšim v sredo 13. 1. po sv. Maši. 
 

 ŽPS - srečanje župnijskega pastoralnega sveta bo prihodnjo sredo, 20. 1. ob 19.45. 
 

 Naročniki Mohorjeve zbirke je dobite v pisarni. 
 

 Večer za zakonce - četrtek, 7. 1. ob 19.45. Tema letošnjih večerov so čutenja med 

zakoncema. Prejšnji teden je prišlo do pomote. Bila je Kateheza meseca. Se 

opravičujem. 

 
 

STATISTIKA 2015 
 

Župnija krsti prvoobhajncev birmancev poroke pogrebi obhajila  nedeljniki 

Nova Gorica 8 16 19 1 18 27.500 477 

Nova Gorica-Kapela 18 12 42 9 25 54.000 450 

Solkan 5 13 35 0 19 8.000 224 

Kromberk 3 11 17 1 10 7.500 115 

Vogrsko 4 0 0 1 4 1.400 84 
 

ZNAMENJA PRI MAŠI  

Poljub oltarja 
 

Oltar je središče, okoli katerega se zbiramo. Duhovnik poljubi oltar ob začetku in na koncu 

mašne daritve. Poljubi ga tudi v imenu vernikov, ki tedaj prisostvujejo bogoslužju. Zato je 

poljub oltarja znamenje zaveze med nami in  Kristusom. Je znamenje, da smo njegovi in 

da smo združeni z njim v skupnost, ki se imenuje Cerkev. Poljub oltarja na začetku maše 

je tudi naša izpoved daritvene volje, ki jo moramo imeti pri evharistični daritvi. V poljub 

oltarja polaga duhovnik svoje in naše življenje, kakor bi hotel povedati: «Gospod, glej na 

nas, tukaj smo, tebi se darujemo, tebi živimo!«   
 

Goriško pastoralno območje ter Aritours vas  
v svetem letu Božjega usmiljenja vabita na romanje v Italijo 

RIM, VATIKAN in ASSISI 
15. do 18. februar 2016 

 

 

Program romanja je na mizi za tisk. 
Pohitite s prijavo pri domačem župniku.  

Župnija Nova Gorica: tel 333 30 86, 041/596-147 (župnik), 040/605-392 (kaplan);   

Župnija Nova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/705-323;   Župnija Kromberk: tel. 

333 25 35; 041/588-964;   Župnija Solkan: tel. 300 51 36; 031/881-419. 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

N 10.1. Jezusov krst   

P 11.1.   8.00 
19.00 

++ Jerman 

+ Milan Testen 

T 12.1.   8.00 

19.00 

za zdravje 

+ Erminija Klarič 

Po maši slavljenje 

S 13.1.   8.00 

19.00 

v zahvalo 

+ starše Viragh 

Č 14.1.   8.00 

19.00 

+ Vencel in Miljo Berce 

+ brat in sestra Plešnar 

P 15.1.   8.00 

18.00 

19.00 

za rajne 

adoracija in priložnost za spoved 

+ Franc Ambrožič 

S 16.1.   8.00 
19.00 

za rajne  

+ g. Branko Rudež 

N 17.1.   9.00 + Tadeja Mraz 

 11.00 za župljane 

 19.00 za rajne 
 

Ob Besedi življenja, ki organizira gibanje 

Marijino delo, se bomo srečali v 

ponedeljek ob 17.30.  

Katehetski zbor ima srečanje v 

ponedeljek po večerni maši. 

Prvoobhajanci s starši imajo srečanje v 

torek ob 17.30. 

Župnijska karitas ima srečanje v sredo 

po večerni maši. 

Udeleženci Delavnic molitve in življenja 
so vabljeni na srečanje v četrtek ob 17.30, 

da skupaj načrtujemo nadaljnjo pot. 

Bralci Božje besede pri maši imajo 

srečanje v četrtek po večerni maši. 

Mladinsko srečanje bo v petek ob 19.30. 

 Pri družinski maši naslednjo nedeljo 

sodelujejo veroučenci iz 4. razreda. 

 Sprejemamo naročila za svete maše. Trenutno ne bo potrebno dolgo čakati. 

 

http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila

