
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brez bogoslužja ni krščanstva 

Papež Frančišek je v sredo izpostavil pri katehezi, 

da »krščanska duhovnost ne obstaja, če ni 

ukoreninjena v obhajanju svetih skrivnosti. 

Bogoslužje je torej temeljno za kristjanovo 

življenje, saj se ravno tu srečuje z Jezusom. 

Kristus postaja navzoč v Svetem Duhu preko 
zakramentalnih znamenj: od tu za kristjane izvira 

potreba, da se udeležujejo božanskih skrivnosti. 

Krščanstvo brez bogoslužja je krščanstvo brez 

Kristusa. 

Ta misel naj nam vsem pomaga, ko v nedeljo 

gremo k maši: Grem molit v skupnost, grem 

molit s Kristusom, ki je navzoč. Ko gremo  na 

obhajanje krsta, na primer, Kristus je tam, 

navzoč, krščuje. »Ampak, to je samo neka ideja, 

način, tako se reče …« Ne, ni način, kako se reče, 

Kristus je navzoč in pri bogoslužju ti moliš s 

Kristusom ob sebi«, je poudaril papež.  
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Mr 1,29-39 

KAKO PA MI OZNANJAMO 
EVANGELIJ? 

 

V današnjem evangelijskem odlomku nam 
evangelist Marko pripoveduje, kako je 
Jezus po čudežih ozdravljanja, dejal: 
»Pojdimo drugam v bližnja naselja da bom 
tudi tam oznanjal, kajti zato sem prišel.«  

Ni bil potujoči zdravnik, temveč potujoči 
učitelj. To doslednost Jezus pričakuje tudi 
od nas. 

Apostol Pavel je zapisal: »Če oznanjam 
evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, 
saj je to zame nujnost. Kajti gorje meni, če 
evangelija ne bi oznanjal!«  

Te besede veljajo tudi za vsakega izmed 
nas. Najprej tako, da evangelij vidimo, da 
ga oznanjamo z življenjem.  

Te besede na poseben način veljajo za 
tiste, ki imajo posebno nalogo oznanjati in 
vzgajati – to so starši, vzgojitelji.  

Za starše, ki so po svojem stvariteljskem 
poslanstvu prvi vzgojitelji, pa tudi za nas 
vse velja: če evangelij oznanjamo le z 
lepimi besedami, trosimo suho listje; 
evangelij, ki se »utelesi« in oblikuje najprej 
naše življenje, pa je kvas prenove in 
življenjske svežine. 

 

SVETOVNI DAN BOLNIKOV  

11. februar 

Svetovni dan bolnikov obhajamo na god 

Lurške Matere Božje. Njegova sporočilna 

vrednost je v novih spodbudah in pregledu 

skupnega dela v skrbi za trpeče.  

Razlogi, ki so vodstvo Cerkve vodili, da je 

uvedla svetovni dan bolnikov: 

1. Z njim želi vzbuditi v ljudeh in 

krščanskem občestvu čut za probleme v 

času bolezni in trpljenja in jih napraviti 

»občutljive« za to.  

2. Cerkev želi pomagati bolnikom pravilno 

ovrednotiti njihovo trpljenje.  

3. Pomembno je skupno in enotno 

sodelovanje. 

4. Pospeševanje prostovoljnega dela 

krščanskih laikov.  

5. Nenehna duhovna in moralna vzgoja 

zdravstvenih delavcev.  

6. Vedno znova je potrebno poudarjati 

pomembnost in nujnost duhovne oskrbe in 

pomoči bolnikom.  

Dan bolnikov, ki ga vsako leto obhajamo v 

Cerkvi, želi biti znamenje navzočnosti 

Cerkve v svetu, kot usmiljenega Samarijana 

v službi vseh, ki kakorkoli trpijo.  
 

 

 

NOVA  GORICA 
N 07.2. 5. nedelja med letom - maša: 9. in 11. uri 

P 08.2. 19.00 + starši Ščuka in Lukman 

T 09.2. 8.00 + Julka Brezec 
S 10.2. 19.00 po namenu 
Č 11.2. 19.00 v zahvalo 

P 12.2. 
18.00 

19.00 
adoracija, priložnost za spoved 

+ Rozalija Koren, Cank.13 
(8.dan) 

S 13.2.  8.00 + Branko Pirih 

N 14.2. 

 

  9.00 
11.00 

+ Milan Žorž 
za žive in ++ župljane 

 

Verouk poteka na daljavo. Tudi na 
ta način lahko duhovno rastemo. 

Svetopisemska skupina se bo 
srečala v ponedeljek ob 20. uri po 
zoomu. Povezavo dobite na spletnih 
oznanilih: www.zng.si – oznanila. 
Vsak se lahko pridruži, če ima le 
malo dobre volje. Doma, na toplem, 
odpreš računalnik in prisluhneš. 

Župnijski pastoralni svet ima sejo 
v torek ob 19.30 po zoomu.  

Obhajilo zunaj svete maše je vsako nedeljo od 11.50 do 12.15. Radi prihajajte k 
obhajilu. Zelo spodbujam starše, da otroci prihajajo vsaj k svetemu obhajilu. Tudi 
pri maši je vedno še nekaj prostora v cerkvi. 

Današnja nedelja je prva v mesecu, ko imamo nabirko za obnovo cerkve. Ker 
mnogi ne morete k sveti maši, lahko nakažete svoj dar na župnijski transakcijski 
račun: Župnija Nova Gorica, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica; TRR: SI56 0475 0000 
3312 892. Hvala, ker pomagate zmanjšati dolg.  

Št. 6 / 07.2.2021 / 5. nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
http://www.zng.si/


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastirsko pismo slovenskih škofov beremo danes in 
prihodnjo nedeljo. Škofje nas skušajo spodbujati in 
opogumljati v krizi zaradi epidemije, bolezni in 
izgubljanja kulturnih in moralnih vrednot. 

Katehetski simpozij (običajno na Mirenskem 
Gradu) bo letos 8., 9. in 11. februarja v obliki spletnih 
predavanj ob 19. uri. Podrobnosti in prijava na: 
www.sku.rkc.si . 

Svetovni dan bolnikov bo na god Lurške Matere 
Božje, 11. februarja. 

 

GODOVI: 

N 07.2. Nika, redovnica 

P 08.2. Hieronim, redovnik 

T 09.2. Apolonija, mučenka 

S 10.2. Sholastika, redovnica 

Č 11.2. Lurška M.B. 

P 12.2. Erna 

S 13.2. Jordan, redovnik 

N 14.2. Valentin, mučenec 
 

Informativni dan za Škofijsko gimnazijo v Vipavi bo preko zoom-a v petek, 12. 2. 
od 9h do 15h in v soboto ob 9h. Navodila in povezavo najdete na www.sgv.si . 

Mandat članom ŽPS in ŽGS so slovenski škofje, zaradi koronakrize, podaljšali 
predvidoma do jeseni.  

Katehumenat – priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in 
birme. Pripravlja se nova skupina, ki se bo začela srečevati v nedeljo,21. februarja 
ob 17. uri po zoomu. Kateri dan in ob kateri uri bomo nadaljevali, se bomo 
dogovorili. Katehumenat bo vodil g. Lojze Kržišnik iz Nove Gorice.. 

NOVA GORICA - KAPELA  
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl 

Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.  
 

• Danes je 5. nedelja med letom. Danes in prihodnjo nedeljo bomo pri mašah 

prebirali postno pastirsko pismo naših škofov. Maša ob 10. uri bo prenos na 

youTube. Obhajilo pa bo možnost  prejeti kot vse nedelje doslej med 11.15 in 11.30. 
 

• Prešernov dan ali praznik kulture obhajamo v ponedeljek, 8. februarja. 

Prepričani smo, da je ta praznik danes še posebej pomemben, ko posamezniki in 

skupine zgubljajo kulturo in vse vprek in po sleherniku trosijo sovraštvo in prezir. 
Temelj kulture je spoštovanje korenin in drevesa naroda, skupna odgovornost za 

prihodnje rodove in odločitev za kulturo življenja in sprejemanja. Čestitamo. 
 

• Lurška Mati Božja  bo v četrtek, 11. februarja. To je tudi svetovni dan bolnikov. 

Poslanica svetega očeta Frančiška nas spodbuja k zaupanju pri negi bolnikov z 
naslovom »Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje« (Mt 23,8). Skrbimo za bolne kot 

bratje in sestre. Z molitvijo pa spremljajmo razdajanje zdravstvenega osebja. 
 

• Vse župljane še naprej vzpodbujamo k molitvi za letošnje prvoobhajance in 

birmance ter njihove družine. 
 

• Prihodnja nedelja bo 6. nedelja med letom. Ta dan goduje tudi sv. Valentin, ki 

prinaša ključe korenin in zaljubljenim daje pogum za pravo ljubezen. 
 

• Za nedelje je do nadaljnjega potrebna predhodna prijava udeležbe pri sveti 

maši na tel. št.: 05 330 77 50. 
 

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
5.ned. m.l. 
07.02.2021 

10.00 
18.00 

18.30 

za žive in  + ž. 
možnost češčenja Najsvetejšega 

p.o.n. 
P. 08.02. 

kultur. praznik 
18.30 +Berta Žbogar 

T.  09.02. 18.30 za + iz druž. Mis 
S. 10.02. 18.30 za zdravje (M.S.) 
Č. 11.02. 

  Lurška M.B.- dan    

bolnikov 

18.30 
po maši 

+Mihael Ravnik 
možnost češčenja Najsvetejšega 

P. 12.02. 18.30 + Lučko Paravan 
S.  14.02. 18.30 po Marijinih namenih 

6.ned. m. l. 
14.02.2021 

10.00 
18.00 

18.30 

za žive in  + ž. 
možnost češčenja Najsvetejšega 

 + druž. Drašček 
 

V mesecu februarju bodo potekali 
informativni dnevi za vpis v srednje šole 
in na fakultete. Vse informacije bodo 
zbrane tudi na 
naslovu   https://solstvo.rkc.si.             
Možnost prisostvovati pouku na daljavo 
in zvedeti drugo kar vas zanima. Tiste, 
ki se odločajo o svojem nadaljnjem 
izobraževanju, še posebej vabimo, da se 
seznanijo z možnostjo šolanja v 
katoliških vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah.                           

Svetovni dan bolnikov -11.2.         

Priprava na post, otroci s postnim koledarjem -2021                                                                                

Branje pastirskega pisma slovenskih škofov za post,  dve nedelji 7. in 14. febr.2021. 

Ob nedeljah in praznikih  na spisku v vetrolovu označimo /brez podpisa/ svojo 
navzočnost  do predvidene omejitve; že prej med tednom lahko sporočite  na 041 549 
535. Po nedeljski maši ob  11.00  in 19.30 je v cerkvi možnost za prejem sv. obhajila in 
tudi po dogovoru. Enako za spoved- zakrament sprave.                                                                                                                                                       

 

 

 

 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
Nedelja 

07. 02. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

† Adelina Masten, Dombrava 12 

P. 08. 02 Vogrsko ob 19h  †† Anton, Ivana in Zvonko, 14 

T. 09. 02 Kromberk ob 19h † Jože Križaj, Barje 5 

S. 10. 02 Vogrsko ob 19h  † Milan Fornazarič, 34 

Č. 11. 02 Kromberk ob 19h † Silva Bizjak – osmina 

P. 12. 02 Kromberk ob 19h † Miroslav Vižin – obletna 

S. 13. 02 Kromberk ob 19h  † Ljudmila Komel 

Nedelja 

14. 02. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

† p. Roman Motore - osmina 

Za žive in †† župljane 
 

Blagoslov sveč in blagoslov 
sv. Blaža je še danes po 
maši. 

Otroci in starši, verouk je le 

v obliki domače kateheze. 

Birmanski kandidati imate 
pripravo na zoom-u ob 
torkih ob 15.30 ali ob sredah 
ob 17.30. Vzemite odgovorno 
to skrajšano pripravo! 

Pri maši je lahko v Kromberku do 11 gospodinjstev, na Vogrskem 7; ostali sledite 
maši po medijih! 

Za obhajilo in spoved sem na razpolago pred mašo ali po njej. 

Blagoslov domov za sedaj ni dovoljen; upajmo na kdaj pozneje. 

P. Roman Motore, ki je bil 23 let župnik v Kromberku (1970-1993) je umrl 31. 1. 
2021 in bil pokopan v Ljubljani – Štepanja vas 4. 2. Bog naj mu bo bogat plačnik za vse, 
kar je dobrega storil med nami! 
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