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SOLKAN

10.00
18.00
P – 04.01. 18.00
T - 05.01 18.00

Skupna žup. m. za žive in ++
 Verouk v tem tednu kot običajno. Pri jaslicah
+ Danica Živec in ++ iz družine se spomnimo še na adventni koledar in njegove
+ Laščak Silvo
»sadove«, če jih niso uničili »škodljivci«.
++ starši Kosem in Franc
Pri maši ob 10.uri in po njej je srečanje
3. SVETI VEČER
skupine 3. razreda skupaj s starši v veroučni
S - 06.01.
za ++ in žive duhovnike +
dvoranici v nadstropju župnišča.
Gospodovo 10.00
+ Ivan Hrovat (OSM)
razglašenje 18.00 po maši srečanje ob Besedi
 Rajni, ki so bili pospremljeni s krščanskim
pogrebom v zadnjem času:
življenja
Č - 07.01 18.00 za ++ Gorjan
30. novembra
+ Ivan Ferjančič (86)iz
po maši češčenje - molitev
Tominčeve 6 in decembra +Ivan Hrovat (76) iz
P – 08.01 18.00 + Koršič Ludvik
Šolske ul. 50 na pokopališču Prilesje.
S. – 09.01. 18.00
+ Feliks Mugerli
 Na praznik Svetih treh kraljev (6.1.) smo z
JEZUSOV 10.00 Skupna žup. maša za žive in ++ ozirom na dane možnosti povabljeni k maši.
KRST
8.00 + Mladovan Mirko
3.1. 2016

Gospod, moj Bog, veselim se Jezus Kristus je obličje Očetovega usmiljenja

 Ob začetku leta se ob statistiki preteklega leta navadno malo zamislimo, saj nekaj povedo tudi
številke in dogodki še več pa analiza le teh.
 Zahvala pevcem c. meš. Pevskega zbora iz Števerjana in organizatorju Krajevni skupnosti za
podarjeni koncert na župnijski praznik zavetnika župnije sv. Štefana, na praznik samostojnosti in
enotnosti, ter za vsa voščila meni osebno oz.župnijskemu občestvu. Naj novo leto postane nova priložnost
za rast dobrote in pravičnosti med nami. Njuna rast naj bo vidna tudi v izrazih usmiljenja, ki je v tem letu še
posebej poudarjeno.

KROMBERK - VOGRSKO
Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030
h
P 04.01. Vogrsko ob 19
h
T 05.01. Kromberk ob 19
S 06.01. Vogrsko ob 19h
h
Č 07.01. Kromberk ob 19
P 08.01. Kromberk ob 19h
S 09.01. Kromberk ob 8h
Kromberk ob 9h
N 10.01.
Vogrsko ob 1030
N 03.01.

Za žive in †† župljane
†† starši Gregorič, 105
† Vida Gregorič – 30. dan
†† Gorazd in Miran
† Boris Markič, 64 f
†† Rudolf, Frančiška Belingar
† Neža Ščuka
† Ljubivoj Zega
Za žive in †† župljane
†† starši, 34

Otroci,
nadaljujemo
z
rednim veroukom. Hvala vam
za prinesene adventne prihranke za lačne otroke. Kdor je
pozabil, bo prinesel k verouku
ali še prihodnjo nedeljo.

Gospod, moj Bog: kakor riba ne
more živeti brez vode,
tako tudi jaz ne morem živeti brez
tebe.
Ti si me ustvaril, ti ohranjaš moje
življenje.
Danes prihajam, da se ti zahvalim
za življenje,
ki mi ga stalno na novo podarjaš.
Prihajam, da se ti zahvalim, da ti
povem, kako zelo ljubim življenje.

Žive jaslice v Mojstrani:
danes je odhod izpod cerkve v
Kromberku ob 1330.

Da, veselim se, da živim, tudi če
pogosto odpovem,
če stopim tja, kjer ne vem, kako se
bo izteklo.

Gospodovo razglašenje ali Sveti trije kralji godujejo v sredo. Postavimo jih na jaslice!
Verski tisk 2016: prosim, da čimprej poravnate naročnino (lahko tudi v dveh obrokih).
Božični koncert bodo imeli Kromberški Vodopivci v Domu kulture v soboto ob 19h, zato
bo maša zjutraj.
SKUPNA OZNANILA
Z obiskom in blagoslovom družin nadaljujem v torek, sredo in petek na Ajševici in v
Lokah. 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!

Predvsem se veselim, da sem tvoj
otrok,
da v sebi nosim dih Božjega
življenja,tvojega Svetega Duha.
Ti hočeš živeti v meni,
biti moj gost.
Iz vsega srca se ti zahvaljujem
za to čast, za to veselje. Amen

Jezus iz Nazareta s svojo besedo, s svojimi dejanji
in z vso svojo osebo razodeva Božje usmiljenje.
Vselej nam je potrebno zreti skrivnost usmiljenja.
To je vir veselja, vedrine in miru. To je pogoj za
naše odrešenje.
Usmiljenje: ta beseda razodeva skrivnost Svete
Trojice. Usmiljenje: to je poslednje in najvišje
dejanje, s katerim nam prihaja naproti Bog.
Usmiljenje: to je temeljni zakon, ki biva v srcu
vsakega človeka, ko z iskrenimi očmi pogleda
brata, ki ga sreča na življenjski poti. Usmiljenje: to
je pot, ki povezuje Boga in človeka, ker odpira srce
upanju, da bomo vedno ljubljeni ne glede na meje,
ki jih postavlja naš greh.
So trenutki, ko smo še močneje poklicani, da se
zazremo v usmiljenje, da bi tudi sami postali
učinkovito znamenje Očetovega delovanja. Prav
zato je papež Frančišek napovedal leto usmiljenja.
Zato so se odprla na praznik Brezmadežnega
spočetja sveta vrata usmiljenja. Kdorkoli bo stopil
skoznje, bo lahko občutil ljubezen Boga, ki
tolaži, odpušča in daje upanje.
Jubilejno leto se bo zaključilo na praznik Kristusa
Kralja, 20 novembra 2016. Na ta dan se bomo
zahvaljevali Sveti trojici, da nam je naklonila ta
izredni čas milosti.
Naj vse, verne in oddaljene doseže balzam
usmiljenja kot znamenje Božjega kraljestva, ki je
že navzoče med nami.

NOVA GORICA - KAPELA

SKUPNA OZNANILA
V torek bo v konkatedrali »Šola usmiljenja", ki GODOVI:
jo vodi p. Tomaž Podobnik. Začetek srečanja je
N 3.1.
ob 15. uri, sklep ob 18. uri s sveto mašo. Smo v letu
P 4.1.
usmiljenja, zato ste zelo vabljeni tudi verniki iz
T 5.1.
drugih župnij!
S 6.1.
Goriška območna karitas (GOK) ima prvo
Č 7.1.
srečanje v soboto, 9. januarja v Biljani. Pričetek z
P 8.1.
mašo ob 13. uri.
S 9.1.
Srečanje ob jaslicah - 10. 1. 2016 ob 16. uri v
N 10.1.
goriški stolnici (IT). Srečanje povezuje obe Gorici

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila
2.nedelja po božiču
Angela Folinjska, redovnica
Emilijana, devica
Gospodovo razglašenje
Rajmund Penjafordski, duh.
Severin Noriški, opat
Hadrijan, opat
Jezusov krst

in ga pripravljata bratstvi Frančiškovega svetnega
reda. Zbrani darovi bodo namenjeni za Caritas Baby Hospital - otroško bolnišnico v
Betlehemu.
Večer za zakonce - četrtek, 7. 1. ob 19.45. Tema letošnjih večerov so čutenja med
zakoncema.
Strežniki Goriškega območja poromamo 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. Pri prijavi plačate 5 Eur in drugo je dar župnije.

Pravoslavni verniki obhajajo v četrtek božič. Iskreno čestitamo in voščimo miru
in Božjega blagoslova ter lepega sožitja v naši sredini!

NOVA GORICA
N 3.1.
P 4.1.

2. nedelja po božiču
8.00 ++ Cvetrežnik
19.00 + Tomaž Torkar
T 5.1.
8.00 v dober namen
18.00 ++ Plešnar
S 6.1. 10.00 za družino v stiski
19.00 ++ Gregorič
Č 7.1.
8.00 + Leopold Lenardič
19.00 + starši Perne
P 8.1.
8.00 + Jože in Benedikta Berce
19.00 + Rozina Tinta
S 9.1.
8.00 v dober namen
19.00 + Franc Ambrožič
N 10.1. 9.00 + starši Repič
11.00 za župljane
19.00 Ivanka in Alojz Stibilj

Miloščina današnje nedelje je za
popravilo strehe, lahko pa nakažete na
župnijski TRR: SI562450 0900 4529 761.
Versko poglabljanje za odrasle bo v
ponedeljek po večerni maši. Tema pogovora
bo Božja previdnost (človekova svoboda,
zakaj Bog dopušča zlo, kaj so nebesa, pekel,
angeli?).
Šola usmiljenja v torek ob 15.h.
Otroci prinesite v sredo, na praznik Svetih
treh kraljev, k jaslicam svoj advetni dar. Vaš
dar za uboge otroke.
Srečanje za ločene bo v četrtek ob 19.30.
To bo prvo srečanje. Vabljeni.
Mladinsko srečanje bo v petek ob 19.30.
Člani Živega rožnega venca
imajo
srečanje v soboto ob 17.30

 Študenti imajo srečanje v soboto ob 19.30.
 Pri družinski maši naslednjo nedeljo sodelujejo veroučenci iz 5. razreda.
 Bolnike na domu bomo obhajali v petek dopoldne.

Redni verouk prične v ponedeljek 4. 1..
Gospodovo razglašenje - sreda, 6. 1.. Svete maše bodo ob 7., 10. in 19. uri.
Blagoslovili bomo vodo, da jo vzamete domov za blagoslove čez leto.
Blagoslovi domov - Tisti, ki vas nismo obiskali v dneh do novega leta smo vam na
razpolago v januarju. Prosimo le, da nas na blagoslov povabite. Dogovorite se z
duhovnikom, ki bo blagoslovil.
Družinsko sv. mašo prihodnjo nedeljo pripravljajo otroci 4. razred.
Zahvaljujem se Otroškemu pevskemu zboru iz Ustij z zborovodkinjo Metko Bacar
za sodelovanje pri družinski sv. maši. Hvala in dobrodošli.

Tečaj priprave na zakon - Januarski termin se prične v nedeljo
10. 1. ob 19. uri. Vse informacije in način prijave najdete na
naslovu: www.dcsg.si/priprava-na-zakon in na plakatih ali
zgibankah.
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.
ZNAMENJA PRI MAŠI
Blagoslovljena voda
Prvo dejanje, ki ga storimo, ko pridemo v cerkev, je pokrižanje
z blagoslovljeno vodo.
Blagoslovljena voda je znamenje našega krsta in nas spomni
na dejstvo, da smo Božji otroci. Spominja nas tudi na
očiščujočo moč vode – da bi prišli pred Gospoda očiščeni.
Poklek
Pri zadnji večerji se je Jezus sklonil k učencem in jim umil noge.
Taka je Jezusova drža do nas ljudi.
Kaj pa mi? S poklekom pozdravimo Jezusa ob vstopu v cerkev in
preden odidemo iz nje. Naš poklek naj bo izraz naše vere. Zato
pokleknemo tako, da se tudi naše srce notranje pokloni Bogu v
globokem spoštovanju. Naj srce spregovori: »Moj veliki Bog…!«
Če zaradi bolezni ali drugih telesnih omejitev ne moremo poklekniti, svoje spoštovanje izrazimo
z globokim priklonom ali s spoštljivim pogledom na tabernakelj. Poklek ali priklon naj bo tudi
posebna molitev.
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.

