
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTNA SPODBUDA 

Leseni križ, zvezan iz dveh grobih neobdelanih vej, ni 
postni okras.  

Če po njem napeljemo vrvico, nam lahko skozi ves 
postni čas služi kot orodje.  

Ob njem imamo družinsko molitev, nanj z lesenimi 
ščipalkami pripenjamo na papir zapisane stiske, prošnje, 
zahvale, pa tudi seznam obveznosti.  

Je lahko odličen družinski pripomoček za bolj polno 
preživljanje postnega časa. 

Po: M. Pezdir Kofol, Zakajčki 

 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 041/695-684 (g. Dominik);   

Župnija Nova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188;   Župnija Kromberk: tel. 333 25 35; 

041/588-964;   Župnija Solkan: tel. 300 51 36; 041/549-535. BOLNICA ŠEMPETER: nujni 

obiski: g. Boris Kretič 069/985 790 // redni obiski – torek in četrtek: g. Boris Milavec 051/ 489 408. 

 

 

PREČIŠČENI PROTI VELIKI NOČI  
 

Berilo iz Stare zaveze 
poroča o potopu in zavezi, 
ki jo je pravični Bog sklenil 
s preživelimi – zvesto 
Noetovo rodbino in vsemi 
živimi bitji.  

 
Sveti pisatelj nam hoče 
povedati: »Bog je pravičen 
in usmiljen, hoče nas rešiti 
– ne vsakega posamezno, 
ampak v skupnosti, na 
ladji.«  

Pogosto primerjamo življe-
nje posameznika in skup-
nosti s čolničem in ladjo. 
Valovi življenja so razbur-
kani, čolnič le po čudežu 
ostane na površju, ladja pa 
valovom lahko kljubuje.  

Bog hoče, da drug drugemu 
z molitvijo, žrtvijo in dobrim 
zgledom pomagamo do 
končne rešitve, do srečnega 
prihoda v pristan. 

 

Sveti Peter se v drugem 
berilu sklicuje na Noetovo 
ladjo in pravi o njej, da je 
bila le podoba krsta.  

Po njem smo vsi odločeni 
za končno rešenje.  

Izmije nam madeže, toda 
ne na telesu, ne prinaša 
nam nobenih zunanjih 
prednosti za lažje 
življenje, ampak očiščuje 
naše duše po moči 
Kristusove krvi, ki je bila 
za nas prelita. 

 

V postnem času naj bi 
obnovili milost krsta, ki je v 
nas morda zakrnela. Morda 
se premalo ali pa se morda 
niti ne zavedamo, da smo 
krščeni. 

Kako naj to storimo? 

Evangelij nam postavlja 
pred oči Božjega Sina.  

Po krstu v Jordanu se je za 
štirideset dni umaknil v 
puščavo.  

 

Z molitvijo in postom se je 
pripravljal na nastop svojega 
poslanstva: oznanjati blago-
vest odrešenja.  

Te njegove »duhovne vaje« 
so Cerkev spodbudile, da je v 
bogoslužno leto uvedla 
štiridesetdnevni postni čas.  

V njem naj bi se verniki z 
večjo vnemo posvečali 
molitvi in delom ljubezni do 
bližnjega ter tako napolnili 
»baterije« svojega srca z 
lučjo Božje milosti.  

Iz lastne izkušnje vemo, da se 
včasih iskreno trudimo, da bi 
bili dobri kristjani z vsem 
srcem, pravi Jezusovi učenci, 
pa nam kmalu zmanjka moči.  

Kdor nima srca odprtega za 
Božjo milost, se hitro 
izprazni.  

Kdor pa je prazen, tudi 
drugim ne more ničesar 
dati. 

 

 

 

NOVA  GORICA 
N 21.2. 1. postna nedelja: maša: 9. in 11. uri 

P 22.2. 19.00 za družino 

T 23.2. 8.00 v čast Svetogorski Kraljici 

S 24.2. 19.00 za žive in ++ Čebokli, Zorn, 
Stubelj 

Č 25.2. 19.00 v čast Svetemu Duhu 

P 26.2. 
 

18.30 

19.00 
 križev pot 

+ Kristina Šorli 
S 27.2. 19.00 + Zlatko Rolih 

N 28.2.   9.00 
11.00 

za žive in ++ župljane 
v zahvalo 

 

Verouka ni, ker so šolske počitnice. 

Zakonska skupina ima srečanje v 
ponedeljek ob 20. uri po Zoomu. 
Lahko se pridružite. Povezava: 
https://us02web.zoom.us/j/9720744869 

Biblična skupina ima srečanje v 
torek ob 20. uri po Zoomu. 
Obravnavali bomo svetopisemsko 
osebo: egiptovski Jožef. Lahko se 
pridružite.  Povezava: 
https://us02web.zoom.us/j/9720744869 

Križev pot molimo vsak petek v postnem času pol ure pred večerno mašo. V petek 
sodelujejo bralci božje besede. 

Katehumenatu – uvajanju odraslih v vero se lahko še pridružite. Pokličite: 041/ 
596 147. 

Pridružite se v postnem času skupni družinski molitvi na Zoomu ob 19.40. 
Povezava: https://us02web.zoom.us/j/84326073237 

Obhajilo zunaj svete maše je vsako nedeljo od 11.50 do 12.15.  

Priprava na krst otrok: Vsi, ki bi želeli po Veliki noči krstiti otroka, se mi prijavite 
na tel. 041/ 596 147 ali pa pridete osebno v pisarno, da se dogovorimo. Glavnina 
priprave bo potekala po Zoomu. Začetek priprave bo v četrtek, 4. marca ob 17.30. 
Prijava na Zoom: https://us02web.zoom.us/j/9720744869 

Št. 8 / 21.2.2021 / 1. postna nedelja  

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
https://us02web.zoom.us/j/9720744869
https://us02web.zoom.us/j/9720744869
https://us02web.zoom.us/j/84326073237
https://us02web.zoom.us/j/9720744869


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Danes ob 17.h je začetek nove skupine za 

katehumenat – priprava odraslih na prejem krsta, obhajila 

in birme. Pokličite župnika Lojzeta 041/596 147. 

• Miloščina prihodnje, kvatrne nedelje bo za 

semenišče in za potrebe škofije. Hvala za vašo 

darežljivost!  

• S pepelnico in z obredom pepeljenja smo vstopili v 

sveti postni čas odpovedi, molitve in dobrih del kot 

pripravo na velikonočne skrivnosti Jezusovega 

trpljenja, smrti in vstajenja. 

 

GODOVI: 

N 21.2. 1. postna nedelja 

P 22.2. Sedež ap. Petra 

T 23.2. Polikarp, škof 

S 24.2. Matija, apostol 

Č 25.2. Kalist, mučenec 

P 26.2. Aleksander, škof 

S 27.2. Gabrijel, redovnik 

N 28.2. 2. postna nedelja 
 

     

Vsako jutro sem se pokrižal. Ta vsakdanji križ me je v resnici krepil.  
Čutil sem, da moram zaradi tega križa izpolniti vso svojo dolžnost, saj sicer bi križ 

onečastil. (Karel Mauser) 

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

 

 

• 1. postna nedelja je danes – prenos maše bo po spletu na YT ob 10. uri. Obhajilo 

boste lahko prejeli med 11.00 in 11.30. Izkoristimo ta čas milosti, da ovrednotimo 
molitev, da vrnemo v svoje življenje evharistično daritev in z dobrimi deli tlakujemo 

pot Božje ljubezni. Spreobrnjenje je prvi korak. 
 

• Birmanci in starši bodo imeli sveto mašo ob 19. uri v samostanski dvorani. 

Podpirajmo jih s svojo molitvijo. 
 

• Katehumenat – priprava odraslih na prejem zakramentov se bo za novo skupino 

začel danes, na 1. postno nedeljo ob 17.00 preko zooma - Meeting  

https://us02web.zoom.us/j/85460870768. Vabljeni vsi, ki razmišljate o krščanski 

poti. 
 

• Križev pot bomo molili vsak torek in petek ob 18.40. Vabimo vas, da se pridružite 

Jezusu na poti križa. Na njej odkrivamo neizmerno ljubezen Boga. 
 

• Verouk – v tednu pred nami imajo otroci počitnice, zato tudi ne bo verouka. Lepo bi 

bilo, če bodo doma, da se udeležijo molitve križevega pota. 
 

• 210 let Frančiškovih bratov na Kostanjevici obhajamo letos. Pred župnijsko 
pisarno si lahko ogledate priložnostno razstavo. 

 

• Prihodnja nedelja bo 2. postna s prenosom maše ob 10. uri preko YT in obhajilom 

med 11.00 in 11.30. 
 

• Za nedelje je potrebna predhodna prijava udeležbe pri sveti maši na tel. št.: 

05 330 77 50. Prosimo držite se navodil. Kazen ob neizpolnjevanju navodil 
NIJZ je 4000 € za ustanove. Hvala za razumevanje. 

•  

SOLKAN 
1.postna 

ned. 
21.02.2021 

10.00            
18.00 

18.30 

župnjska m. - za žive in+ ž. 
možnost češčenja Najsvetejšega 
+Toni Plesničar 

P. 22.02. 18.30  v čast Svetemu Duhu 

T.  23.02. 18.30 + Berce Jožko 
S. 24.02. 18.30 +Zalka Koren 
Č. 25.02. 

 
18.30  
 po maši 

+Boris Markič         
možnost češčenja Najsvetejšega 

P. 26.02. 18.30 + Brus Dominik 
S.  27.02. 18.30 +Zdravko in Mara Peršič 

  2.postna 
ned. 

28.02.2021 

10.00 
18.00 

18.30 

župnjska m.- za žive in+ ž. 
možnost češčenja Najsvetejšega 

+Jožefa Gladoič (1.obl.) 
 

Veroučna srečanja – verouk v običajni 
obliki ta teden še ni možen. Omogočeno 
pa nam je, da se vsaj v omejenem številu 
srečujemo v cerkvi, pri sv. maši. Uvajanje v 
evharistijo, ali kot običajno rečemo-
priprava na 1.sv. obhajilo, je v spoznavanju 
in doživljanju Jezusove bližine. Ni razloga, 
da bi ga obiskali v ned. ali med tednom.      

Post in zdržek od mesa je le ena od 
odpovedi in en od oblik vzgoje srca. Bodimo 
pozorni in sprejmimo primerne pobude kot 
n.pr. otroci s postnim koledarjem -2021                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ob nedeljah in praznikih  na spisku v vetrolovu potrjujemo /brez podpisa/ ali s 
sporočilom svojo navzočnost  pri maši, do predvidene omejitve. Po nedeljski maši ob  
11.00  in 19.30 je v cerkvi možnost za prejem sv. obhajila. Enako za spoved- 
zakrament sprave in po dogovoru.  

Birmanci,  bodite pozorni na 5. nalogo, kdaj izkusiti zakrament ozdravljanja? 

 

 

 

KROMBERK - VOGRSKO 
Nedelja 

21. 02. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

Za nove duhovne poklice 

P. 22. 02 Vogrsko ob 19h  †† Rudolf in Marta Beltram, 14 

T. 23. 02 Kromberk ob 19h †† Vilma in Avgust Komjanc 

S. 24. 02 Vogrsko ob 19h  †† Hieronim in Jožefa G., 105 

Č. 25. 02 Kromberk ob 19h †† Pavlin, Barje 3 

P. 26. 02 Kromberk ob 19h † Silva Bizjak – 30. dan 

S. 27. 02 Kromberk ob 19h  V zahvalo Materi Božji 

Nedelja 

28. 02. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

† p. Roman Motore – 30. dan 

Za žive in †† župljane 
 

Obred pepeljenja (tudi 

danes) nas uvaja v sveti 

postni čas. 

Otroci in starši, ta 

teden so počitnice, da si 

naberete novih moči za 

nadaljevanje.  

Za obhajilo in spoved 

sem na razpolago pred 

mašo ali po njej. 

Birmanski kandidati, vzemite resno pripravo na birmo. Še preostali se prijavite za 'izpit' 

(z enim od staršev)! 

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

po medijih! 

Zdržek od mesnih jedi je ob petkih v postu. 

Križev pot molimo v cerkvi na Vogrskem ob sredah, v Kromberku pa ob petkih pred 

mašo. 

Katehumeni – odrasli, ki želite prejeti zakrament krsta, birme ali obhajila, se prijavite g. 

Lojzetu na 041/596 147 ali alojzij.krzisnik@rkc.si .  

Rajni: Ivan Marvin, Vogrsko 64 c (81 let) je umrl 18. in bo pokopan 22. 2. 2021. Naj 

počiva v miru! 

 

 

 

 

 

 


