
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako se hočemo prav postiti, se predvsem zdržujmo 

grehov. Kaj koristi, ko bi telesu odtegovali hrano, 

dušo pa polnili z grehi? Kaj koristi, ko bi bili bledi od 

posta, pa bi bili zeleni od sovraštva in nevoščljivosti? 

sv. Avguštin 

 

Kako težko se odpovemo svojim načrtom, sanjam 

in receptom za srečo. Tako težko nam je izpustiti 

krmilo iz rok in ga ponuditi Gospodu.  

John Powell 
 

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. 

 

 

LASTNEMU SINU NI PRIZANESEL 

V odlomku iz prve Mojze-
sove knjige smo slišali, kako 
je Bog od očaka Abrahama 
zahteval nekaj hudega, 
nečloveškega. Zahteval je, da 
naj mu po tedanji poganski 
navadi daruje svojega sina, 
edinca Izaka.  

V tega otroka, ki se mu je rodil 
v starosti, so bili položeni vsi 
očetovi upi, Izak je bil nosilec 
Božje obljube. 

 

Abraham je ubogal Boga, 
čeprav s težkim srcem. Bog je 
njegovo vdanost nagradil z 
napovedjo, da se bo njegov 
zarod silno pomnožil. 

Podobno se dogaja tudi z 
nami. Bog včasih zahteva od 
nas kaj takega, kar nam je 
posebno pri srcu. Morda je to 
tudi zdravje, naše ali naših 
dragih.  

Čeprav smo bolj poučeni, kot 
je bil Abraham, imamo manj 
pripravljenosti sprejeti Božji 
klic. Bogu bi radi služili, 
kadar vse gladko teče, če pa 
pridejo težave in preizkušnje, 
postanemo tožniki Boga. 

Drugo berilo nam pokaže, 
kako je Bog do nas 
velikodušen: za našo srečo 
je daroval svojega lastnega 
Sina.  

Sveti Pavel, ves prevzet od 
te nedopovedljive Božje 
ljubezni, vzklika: »Če je Bog 
za nas, kdo je zoper nas? 
Kdo bo obtoževal Božje 
izvoljence?«  

 

Božji Sin je odrešil svet s 
trpljenjem. 

Temu načinu odrešenja se tudi 
mi ne moremo odtegniti. 
Sprejeti moramo svoj delež 
trpljenja.  

Na to je Jezus pripravljal tudi 
svoje učence. Dobro je vedel, 
kako jih bo potlačilo, ko bodo 
videli njegovo trpljenje in 
ponižanje na veliki petek, zato 
je tremi izbranim na gori 
spremenjenja pokazal svoj 
poveličani obraz.  

 

Apostol Peter je bil tako 
prevzet od njegovega sijaja, da 
je predlagal, naj bi tam 
postavili tri šotore.  

Na dvorišču velikega 
duhovnika pred pričami je 
tajil, da Kristusa ne pozna.  

Tudi mi smo taki: radi bi bili s 
Kristusom v slavi, odtegujemo 
pa se mu, kadar je treba trpeti. 

 

 

 

NOVA  GORICA 
N 28.2. 2. postna nedelja: maša: 9. in 11. uri 

P 01.3. 19.00 + starši Čeh 

T 02.3. 8.00 + g. Anton Lazar 
S 03.3. 19.00 + Vera Prijon 

Č 04.3. 19.00 + Rozalija Koren (30. dan) 

P 05.3. 
1.petek 

18.30 

19.00 
 križev pot 

+ Jožefa in Viktor Manfreda 
S 06.3. 19.00 + Ivan in Katarina Šuligoj 

N 07.3. 
  9.00 
11.00 

+ starši Šuligoj 

za žive in ++ župljane 
 

Verouk je reden na daljavo. 

V postu prihaja malo več ljudi sveti 
maši v tednu, Zato bo tudi v tednu 
maša v cerkvi. 

Ker smo ob nedeljah omejeni s 
številom navzočih v cerkvi, vabim k 
sveti maši starše in veroučence 1., 2. 
in 3. razred v ponedeljek, 4. in 5. 
razred v sredo, 6. in 7. razred v 
četrtek, birmanci v petek. 

Starši birmancev imajo srečanje v ponedeljke ob 20. uri po zoomu. 

Katehetski zbor ima srečanje v sredo ob 20. uri po zoomu. 

Križev pot molimo vsak petek v postnem času pol ure pred večerno mašo. V petek 
sodeluje zakonska skupina. 

Katehumenatu – uvajanju odraslih v vero se lahko še pridružite. Poteka ob 
sobotah ob 20. uri po zoomu. Povezava:  https://us02web.zoom.us/j/85460870768 

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.  

Spoved je pol ure pred vsako sveto mašo. Za prvi petek pa bo od 17.30 do maše, 
ko bo spovedoval g. Cvetko Valič. 

Priprava na krst otrok bo v četrtek ob 17.30.  Prijava na zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/9720744869 

Št. 9 / 28.2.2021 / 2. postna nedelja  

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
https://us02web.zoom.us/j/85460870768
https://us02web.zoom.us/j/84326073237
https://us02web.zoom.us/j/9720744869


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Miloščina današnje, kvatrne nedelje bo za semenišče 

in za potrebe škofije. Hvala za vašo darežljivost!  
 

• Priprava na krst otrok bo v četrtek ob 17.30. Prijava 
na Zoom: https://us02web.zoom.us/j/9720744869 

 

• Prvi petek in prva sobota vabita k prejemu 

zakramentov in k češčenju Jezusovega in Marijinega 

srca. 
 

• Nova spletna stran Pastoralnega področja Nove Gorice 

www.zng.si vabi, da si jo ogledate. Če si kdo želi še 

kakšne nove rubrike, lahko sporoči. 

 

GODOVI: 

N 28.2. 2. postna nedelja 

P 01.3. Albin, škof 

T 02.3. Neža Praška, devica 

S 03.3. Martin, mučenec 

Č 04.3. Kazimir, kralj 

P 05.3. Hadrijan, mučenec 

S 06.3. Miroslav, opat 

N 07.3. 3. postna nedelja 
 

     

Če Bog naše korake vodi pod križ, pač spoznamo, da je tam naše pravo mesto, 
čeprav se nam zdi drugače; nikjer drugod bi ne bili na svojem pravem mestu. 

(Gregorij Rožman) 

 

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.  

 

 

• Danes je 2. postna nedelja s prenosom maše ob 10. uri preko YT in obhajilom 

med 11.00 in 11.30.  
 

• Katehumenat – bo po dogovoru udeležencev ob sobotah ob 20. uri. Za 

informacije pokličite g. dekana na tel. št. 041 596 147 
 

• Križev pot molimo vsak torek in petek ob 18.30. Vabimo vas, da se pridružite 

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

• Verouk – bo potekal še vedno na daljavo. Vabimo pa družine, da se priglasijo za 
sveto mašo v živo, posebej družine prvoobhajancev. 
 

• Srečanje s starši prvoobhajancev bo preko zooma v četrtek, 4. marca ob 

19.30.  
 

• Darovanje pri maši – nekateri sprašujejo zakaj se ne pobira miloščine pri 

mašah ob nedeljah. Po navodilih se ne sme, zato je pri vhodu nabiralnik kjer 

lahko darujete. Vsem Bog povrni. 
 

• Prihodnja nedelja bo 3. postna s prenosom maše ob 10. uri preko YT in 

obhajilom med 11.00 in 11.30. 
 

• Za nedelje je potrebna še vedno predhodna prijava udeležbe pri sveti 

maši na tel. št.: 05 330 77 50. Prosimo, držite se navodil reditelja ob 

vhodu.  

 

SOLKAN 
2.postna 

ned. 
28.02.2021 

10.00 

18.00 

18.30 

župnjska m. za žive in+ 
možnost češčenja Najsvetejšega 

+Jožefa Gladoič 

P. 01.03 18.30 za +Godeas 

T.  02.03. 18.30 +starši Peršolja 

S. 03.03. 18.30 +starše iz druž. Žerjal 

Č. 04.03. 
 

18.30 
po maši 

v čast Sv.Trojici v zahvalo 
možnost češčenja Najsvetejšega 

P. 05.03. 18.30 v čast J.Srcu v zahvalo 

S.  06.03. 18.30 za duhovne poklice 

3.postna 
ned. 

07.03.2021 

10.00 

18.00 

18.30 

župnjska m. za žive in+ 
možnost češčenja Najsvetejšega 

…  
 

OTROCI ZA OTROKE 2020 skupaj z darom 
neznanega darovalca =326.40 €. Bog povrni ! 

BIRMANSKI KANDIDATI.  Kdor ni uspel do 
konca počitnic  opraviti »izpita« = pogovora 
z župnikom, naj pokliče   do 15. marca na 
041 549 535 in se dogovori za dan in uro. 
Na to srečanje pride birmanec skupaj z enim 
od staršev.   

Priprava na krst se začne v četrtek ob 
17.30 po Zoomu. Pred skupnim srečanjem 
se oglasite, prijavite v domači župniji. 

 

 

 

 

KROMBERK - VOGRSKO 
Nedelja 

28. 02. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

† p. Roman Motore – 30. dan 

Za žive in †† župljane 

P. 01. 03 Vogrsko ob 19h  † Ivan Marvin – osmina 

T. 02. 03 Kromberk ob 19h †† Štrukelj in Pavlin 

S. 03. 03 Vogrsko ob 19h  †† Bernard in Jožefa Lah, 112 

Č. 04. 03 Kromberk ob 19h † Ljudmila Zavrtanik 

P. 05. 03 Kromberk ob 19h † Jožef Tomažič 

S. 06. 03 Kromberk ob 19h  † Albert Belingar – 30. dan 

Nedelja 

07. 03. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

V čast Materi Božji za zdravje 

Za žive in †† župljane 
 

Hvala za današnjo 

kvatrno miloščino!  

Župnijska karitas ima 

na Vogrskem srečanje 

jutri, v Kromberku pa v 

torek po maši. 

Otroci in starši, verouk 

je še vedno na daljavo in 

doma. 

Birmanski kandidati, nadaljujemo s skrajšano pripravo ob torkih ali sredah. Še ostali 

čimprej opravite 'izpit'! 

Starši birmancev, sestanek preko zooma bo v četrtek (kdor je zadržan pa v torek) ob 20h.  

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

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

mašo. 

Prvi petek: zamenjava se z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h dalje. 

Ob pogrebu † Ivana Marvina so za cerkev na Vogrskem darovali 400 €. Hvala in Bog 

povrni! 

 

Brez ljubezni vse poklekovanje in vse zvonjenje in vsi posti nič ne koristijo;  
če ne ljubiš, nisi kristjan. 

(Raoul Follereau) 
 

 

 

 

 

 

 

 


