
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ADVENT JE TU! 
Na kaj pomislite, ko slišite besedo 
“advent”? 

Na brezštevilne lučke? 

Na tone daril? 

Na mrzlično tekanje po nabasanih 
trgovinah? 

Mogoče na postavljanje jaslic? 

Ali pa na nek poseben občutek v zraku, 
kot da bi nekaj pričakovali? 

Na Jezusa? 

Advent pravzaprav obstaja zaradi 
Jezusa. On je tisti, ki ga čakamo. On je 
tisti, ki nas čaka. 

Zato hočejo vse lučke po naših ulicah 
kazati na Njega, ki je Luč sveta. 

Vsa darila, ki jih dajemo in prejemamo, 
na najlepši Dar, ki nam ga Bog naklanja. 

In vsa naglica naših poti na naglico 
pastirjev, modrih, celo samega Jožefa in 
Marije, ko so pričakovali prihod Božjega 
Sina. 

Ta advent te vabimo, da se tudi ti 
osredotočiš na Jezusa. Prosi ga, naj ti 
okrepi zaupanje in vero vanj. 
Tako bo lahko po tebi spregovoril tudi 
tvojim bližnjim. Najprej te prosimo 
za molitev. Molitev je pri oznanjevanju 
ključna, saj odpira še tako zaprta srca. 
Pomagajmo drug drugemu. Lahko si 
pomagamo tudi z raznimi spodbudami.  

Poglejte na internet: www.pridi.com in 
našel boš veliko spodbud. 

Advent - čas veselja 

Adventni čas je uvertura v cerkveno leto 
in z njim v temelje duhovne vzgoje. 
Čuječnost, budnost in obljuba, to so 
poglavitne teme tega časa in o tem 
beremo tudi v evangeljskih odlomkih. 
To naše zemeljsko življenje je romanje 
po puščavi, skozi katero gremo nazaj v 
obljubljeno deželo, v novi Jeruzalem, 
nazaj h Gospodu. Prav advent je ta 
notranja duhovna priprava. 
 

 
Predlog družinskega bogoslužja: 
1. prižgemo svečko na adventnem venčku 

(to lahko naredi očka). 

2. Se pokrižamo: »V imenu Očeta in Sina 

in Svetega Duha. Amen.« 

3. Lahko zapojemo adventno pesem. 

4. Preberemo odlomek iz Svetega pisma. 

5. Preberemo zgodbo iz »adventnega 

koledarja« in se z otrokom pogovorimo. 

6. Zmolimo molitev »Angelovega 

češčenja« ali desetko rožnega venca. 

7. Zaključimo z večerno molitvijo: »O 

Jezus, blagoslovi me« in obudimo kesanje. 

8. Na koncu drug drugega pokrižamo. 
 

SOLKAN 

  1.adv.nedelja 
29.11.2015 

adventni koledar               

   10.00  -- 
               
                16.00 -- 

    18.00 -- 

  Skupna žup. m. za žive in ++          

    blagoslov adventnih venčkov 
krstno bogoslužje    

+brat in starši Bremec 

P –  30. 11 18.00 + Andrej 

T  -  01.12 18.00 1. vse ++ Zadnik in Leban 
2. +Venceslav Filipič (OSM) 

S -   02.12 18.00   za ++ druž. Štolfa 

Č -   03.12 18.00 

 po maši  

   za++ druž. Školaris 

  češčenje- molitev  

  P -  04.12.    
      prvi petek 

18.00       +Stane in Ivanka Jesih 

S. - 05.12.   
prva  sobota 

18.00  
Miklavžev     

v zahvalo M.B.svetogorski kraljici 
 večer  za odrasle, otroke in starše 

  2.adv.nedelja 
06.12.2015 

adventni koledar               

   10.00  -- 
    18.00 -- 

  Skupna žup. m. za žive in ++          

 +starše Vižin:Ernesta in Avgust 

 

  OBISK BOLNIKOV in 

STAREJŠIH na prvi petek v 

mesecu in priprava na božič. 

  MIKLAVŽEV VEČER, v 

želji, da bi zasvetila luč. 

Pričetek ob 18.00. 

  MOLITEV ZA  DRUŽINO 
naj  postane naša vsakodnevna 

molitev. Bližamo se  pomemb-

nim odločitvam. Še posebej 

ovrednotimo znamenji  advent-

nega  venca ter adventnega  

koledarja; naj nas zbirata.  

Miklavž prinaša in pošilja 

koledar z zgodnjejšo pošto. Naj  bo molitev  po predlogu sv. očeta kot gorčično zrno. 

Bodimo zvesti, kot posamezniki, družine, gibanja …    V  zaupanju, da nas Gospod  

spremlja, sprejmimo poleg molitve, tudi kakšno obliko pokore in posta!! 

 S KRŠČANSKIM  POGREBOM, smo se poslovili 25. sept. od Lilijane 

Zavrtanik r. Pellegrini  (80)z ul. XXX. diviz. 52; 15. nov. od Janeza Podgornika 

(72), Ščedne 1;  24. nov. od Bernarde Jug r. Boštjančič (79) ul. M.Štrukelj 68  in  

26.11. od Venceslava  Filipiča (86), duhovnika, ki je pokopan na Sveti Gori. 

 

 
 KROMBERK - VOGRSKO 

N 29.11. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

† Abel Furlan, 126 

P 30.11. Vogrsko ob 19
h
 † Oton Podgornik, 114 

T 01.11. Kromberk ob 19
h
 † Zmago Pavlin – 30. dan 

S 02.11. Vogrsko ob 19
h
 †† Bernard in Jožefa Lah, 112 

Č 03.11. Kromberk ob 19
h
 † Ljudmila Korenjak – osmina 

P 04.11. Kromberk ob 8
h
  V zahvalo Materi Božji 

S 05.11. Kromberk ob 19
h
 † Marija Pavlin, V. V. 92 

N 06.11. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

†† Ivan in Marija Gregorič, 89 
 

Otroci, prejeli ste 

adventni koledar, da ga 

vsak dan prebirate in 

tudi zbirate za lačne 

otroke. Hvala vam! 

1. adventna nedelja: 
med mašo blagoslovim 

adventne venčke; hvala 

za miloščino nedelje 

Karitas za pomoči 

potrebne. 

Rajno Ljudmilo Korenjak, Breg 1 (95 let) smo pokopali 25. novembra. Naj počiva v 

miru! 

Sveti Miklavž goduje prihodnjo nedeljo. Miklavževanje bo v soboto v cerkvi v 

Kromberku ob 17
h
, na Vogrskem pa ob 18

h
. 

 

 

 
NOVA GORICA - KAPELA  
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NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila  
 

 Srečanje za starše prvoobhajancev - ponedeljek 30. 11. ob 16.30, v času 
rednega verouka. 
 

 Miklavževanje - sv. Miklavž vabi otroke na obhajanje svojega godu v nedeljo, 6. 
12. ob 16. uri. Starši prijavite otroke. Prispevek znaša 6 €. 
 

 Kateheza meseca - četrtek, 3. 12. ob 19.45 
 

 PREDAVANJE - MOČ BOŽJEGA USMILJENJA - predaval bo p. Pepi Lebreht. Ob 
začetku leta Božjega usmiljenja in adventnega časa bo predavanje priložnost za 
duhovno poglobitev. V petek, 4. 12. ob 19.45 v dvorani samostana na Kapeli. 
 

 Prvi četrtek v mesecu - 18.30 molitvena ura za nove duhovne poklice. 
Pripravljajo člani ŽPS. V petek in soboto bomo ob 19. uri zmolili litanije na čast 
Jezusovemu in Marijinemu srcu. 
 

 Duhovni vikend za birmance - bo od 4. do 6. 12 na Sveti Gori. Priporočam jih v 
molitev. 
 

 Marija Romarica - Na oglasni deski je razpored kamor se vpišete kdaj želite 
sprejeti Marijo romarico. K molitvi povabite tudi svoje sosede. 

 

VERSKI TISK v letu 2016: 
Družina 96,20 € (po 31.1.2016 - 98,80)  
Ognjišče 29,70 € 

Prijatelj 11,70 € 
Misijonska obzorja 9,00 € 
Mohorjevke 46,00 € 
Mohorjev koledar 17,50 € 

Vsaka krščanska družina naj bo naročena vsaj na en verski časopis ali revijo. 
Zaradi davčnih blagajn verjetno ne bo več verskega tiska v prosti prodaji. 

 

Referendum: PROTI zakonu, ki so ga v parlamentu sprejeli! 

Na spletni strani www.druzina.rkc.si nam želijo pomagati pri osveščanju o 
noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o kateri bomo 20. 
decembra 2015, odločali na referendumu. 

Na spletni strani najdete naslednje razdelke oz. vsebine: povabilo k molitvi v 
namen ohranitve zakona in družine, odlomke besedil iz Kompendija 
družbenega nauka Cerkve, razna gradiva, pričevanja in video posnetke o 
posledicah teorije spola. 

Živimo v času, ko mi odločamo o usodi družine in o pravicah otrok do očeta in 
mame. Vsaka naša neodgovornost bo kot senca sramote, ki nas bo zgodovina 
zaznamovala. 

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; 041 549 535. 
 

Nedelja Karitas: miloščina današnje nedelje 

bo v karitativne namene. Bog vam stokratno 

povrni vašo dobroto in darežljivost v korist 

pomoči potrebnih! 

Danes ob 15.h bo maša za pokojne iz 1. 

svetovne vojne v vojaški cerkvi blizu Plav. 

Informacije na spletni strani župnije Deskle. 

Za družino radi molimo v tem času 

preizkušenj! 

 

GODOVI: 
 

N 29.11. 1. adventna nedelja 

P 30.11. Andrej, apostol 

T 1.12. Edmund Campion, mučenec 

S 2.12. Bibijana, mučenka 

Č 3.12. Frančišek Ksaver, duhovnik 

P 4.12. 1. petek; Janez Damaščan 

S 5.12. 1. sobota; Sava, opat 

N 6.12. 2. adventna nedelja 
 

Prvi petek in prva sobota nas vabita k prejemu zakramentov in k češčenju 

Jezusovega in Marijinega srca. 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

N 29.11. 1. adventna nedelja   

P 30.11.   8.00 

19.00 

v čast Sv. Duhu v zahvalo 

+ Andrej Borginc 

T 1.12.   8.00 

19.00 

za rajne 

+ Jelko Munih 

S 2.12.   8.00 

19.00 

v čast Sv. Duhu, M.Doljaka 

+ Alojzija Bole 

Č 3.12.   8.00 

19.00 

za rajne 

+ starše Makuc 

P 4.12.   8.00 

18.00 

19.00 

+ Kristina Šorli 

adoracija in spovedovanje 

+ Andrej in Helena Kamperle 

S 5.12.   8.00 

19.00 

+ starše Čermelj 

za nerojene otroke 

N 6.12.   9.00 ++ Cimer 

 11.00 za žive in pokojne župljane 

 19.00 + Franček in Petrina Batič 
 

 Danes pri večerni maši bo namesto petja 

organist Uroš Cej na orglah izvajal 

Bachove adventne korale:  
vstop: Pridi zdaj, Odrešenik ljudstev;  

darovanje: Božji Sin prihaja; 

obhajilo: Pridi zdaj, Odrešenik ljudstev;  

konec: Gospod Kristus, edini Božji Sin. 

 Versko poglabljanje za odrasle bo v po-

nedeljek po večerni maši. Pogovarjali se bo-

mo zakaj vera potrebuje definicije in obrazce. 

 Prvoobhajanci s starši imajo srečanje v 

torek ob 17.30. 

 Katehetski zbor ima srečanje v sredo po 

večerni maši. 

 Bolnike in ostarele bomo obhajali v petek 

dopoldne. Če še kdo želi, naj sporoči. 

 Strežniki imajo srečanje v soboto ob 10.h. 

 Člani ŽRV imajo srečanje v soboto ob 

18.uri. 

 Miklavževanje za otroke bo v soboto ob 16. uri v spodnji dvorani. Bo kratka igrica, 

prihod Miklavža in obdarovanje vseh otrok. Pripeljite otroku na srečanje z Miklavžem. 

 Pri družinski maši prihodnjo nedeljo sodeluje 8.razred. Prav tako so starši z veroučenci 

povabljeni da pridejo v petek ob 16. uri in pomagajo čistilkam počistiti cerkev. 

 Naslednjo nedeljo bo nabirka za obnovo ravne strehe. Delo se bliža h koncu. Hvala za 

vaše darove.  

 Obhajamo že 25 let delovanja Karitas. Ob tej priložnosti se vsem sodelavkam 

in sodelavcem Župnijske karitas zahvaljujem za požrtvovalno delo in prav 

posebno še Nadi Jan, Jerneji Trošt in Idi Drašček za 25 let delovanja v 

Župnijski karitas. 
 

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

