
 

 

 

 

 

 

 

 
KAJ NAM GOVORI VELIKI TEDEN? 

Vrhunec cerkvenega leta predstavlja 
Veliki teden, ki ga začenjamo na cvetno 
ali oljčno nedeljo in vrhunec velikega 
tedna pa je Velikonočno tridnevje: 
Veliki četrtek, Veliki petek in 
Velikonočna vigilija na Veliko soboto, ki 
nas uvede v Veliko noč. 

V bogoslužju oljčne nedelje se 
spominja-mo in podoživljamo Jezusov 
slovesni vhod v Jeruzalem. Na cvetno 
nedeljo blagoslavljamo zelenje.  

 
Na Veliki četrtek obhajamo spomin 
Jezusove zadnje večerje.  

Med zadnjo večerjo je Jezus postavil 
zakrament osebne trajne navzočnosti 
pod podobo kruha in vina. Apostole je 
posvetil v mašnike in jim izročil 
skrivnost obhajanja zakramenta sv. 
maše.  

Na Veliki petek obhajamo dan spomi-
na na Jezusovo obsodbo, trpljenje in 
smrt.  

Veliki petek so ljudje doživljali kot dan 

velike žalosti. To je dan strogega posta. 

V tem obredju se povežemo z Jezusom, 
ki je trpel in umrl za nas in za vse ljudi. 

Na Veliko soboto bodo blagoslovi jedil. 
To je tudi dan, ko pridemo v cerkev 
počastit Jezusa »v grobu«. 

 

Z Velikonočno vigilijo začenjamo 
obhajati Jezusovo vstajenje. 

Zberemo se ob velikonočnem ognju, kjer 
se začne I. del velikonočne vigilije 
je SLAVJE LUČI, ki doseže vrhunec s 
hvalnico velikonočni sveči; II. del je 
BESEDNO BOGOSLUŽJE, v katerem 
poslušamo poročila o odrešenjskih delih, 
ki jih je Bog storil za človeštvo skozi 
zgodovino odrešenja.  III. del: KRSTNO 
BOGOSLUŽJE. Iz Jezusove smrti in 
vstajenja izvirajo zakramenti s krstom na 
čelu. Sledi IV. del: EVHARISTIČNO 
BOGOSLUŽJE ali sveta maša, ki je 
vrhunec in središče življenja kristjanov. 

Ta najvišja oblika bogočastja je naša moč 
in tolažba, ker nam kaže kako velik je 
Bog v Njegovi ljubezni. 

Velika noč je najpomembnejši 
krščanski praznik.  

Velika noč je za kristjane praznik veselja 
in upanja; verujemo, da je Jezus s svojim 
vstajenjem premagal telesno in duhovno 
smrt ter za vse prinesel upanje, za 
kristjane pa upanje na vstajenje po smrti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongregacija za bogoslužje in disciplino 
zakramentov je izdala spodbudo škofom 
o obhajanju velikega tedna 2021, da 
omogočijo vernikom medijski prenos 
obhajanj, ki jim predseduje škof.  Zato bo 
na spletni strani Škofije Koper (povezava: 
https://skofija-koper.si/prenos/) 
omogočen neposreden prenos svetih maš, 
ki jih bo vodil škof Jurij po naslednjem 
sporedu:                              

  cvetna nedelja, 28. marec, ob 10. uri;                                               
  veliki četrtek, 1. aprila, ob 19. uri;                                                     
  veliki petek, 2. aprila, ob 19. uri;                                                  
  velikonočna vigilija, 3. aprila, ob 19. uri;                                              
   velika noč, 4. aprila; ob 10. uri;                                                     
   velikonočni ponedeljek, 5. 4., ob 10. uri. 

 

»Iz velikonočnega tridnevja 
kot vira luči napolnjuje novi 
čas vstajenja celotno 
cerkveno leto s svojim 
sijajem,« uči Katekizem 
katoliške Cerkve (KKC 1168). 
 

Naj nas velikonočni prazniki 
napolnijo in obogatijo z 
obnovljeno vero,  
globoko radostjo,  
obiljem milosti  
in Božjega blagoslova. 

vaši duhovniki 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147, alojzij.krzisnik@rkc.si;   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. 

 

 

 

NOVA  GORICA 
N 28.3. Oljčna nedelja: maša: 9. 11. in 19. uri 

P 29.3.  8.00 ++ Lazar 
T 30.3. 19.00 + Eda Pahor, Cank.16 (8.dan) 
S 31.3. 19.00 + Zora Pahor 
Č 01.4. 
Vel. četrtek 

19.00 + Marta Samokec 

P 02.4. 
Vel. petek 

15.00 
19.00 

križev pot in češčenje križa 
obredi Velikega petka 

S 03.4. 19.00 za zdravje 

N 05.4. 
Velika 

noč 

8.00 
9.00 

11.00 

po namenu 
+ zdravnik Saksida 
za žive in ++ župljane 

 

Verouk je reden, da se pripravimo 
na praznovanje. 

Zakonska skupina bo imela 
srečanje v ponedeljek ob 20. uri po 
zoomu. 

Vabljeni ste da pridete počastit 
Jezusa v grobu v petek in soboto.   

Blagoslov velikonočnih jedil bo v 

soboto ob 15.h, 15.30, 16.h in ob 

16.30. Vzemite »vstopnice«. Če bo 

potrebno, bo blagoslov še ob 17. uri. 

Za praznike bo potrebna predhodna prijava udeležbe pri sveti maši. Da bo čim 
lažje, vzemite »vstopnice« na mizi na veži. Potrebne so za: blagoslov velikonočnih 
jedil, velikonočno vigilijo in za velikonočne maše. Brez »vstopnice« ni možno 
vstopiti.  Hvala za razumevanje. 

Obhajilo zunaj svete maše je vsako nedeljo ob 12.00. Vsi, ki spremljate mašo po 
spletu iz naše cerkve (www.zng.si – prenos v živo), po TV ali radiu, pridite k 
obhajilu. To naredite iz ljubezni do Jezusa, ki je trpel in vstal od mrtvih tudi za vas. 

Priložnost za spoved bo še vsak dan pred mašo. 

 

Št. 13 / 28.3.2021 / 6. postna nedelja  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danski_prazniki
mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
http://www.zng.si/


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škof Metod Pirih (84 let) se je poslovil 23. marca in bil 

pokopan na Sveti Gori 25. marca. Naj počiva v miru! 

Velikonočna spoved: če še nismo, pristopimo prihodnje 

dni k zakramentu sprave, da bi s čistimi srci obhajali 

največje praznike odrešenja. Prilika za spoved je še na 

Kapeli in na Sveti Gori.  

Strogi post in zdržek je na veliki petek. Prihranek ob 

odpovedi namenimo revnim in pomoči potrebnim, lahko 

na veliki četrtek. 

 

GODOVI: 

N 28.3. Oljčna nedelja 

P 29.3. Jona, mučenec 

T 30.3. Amadej 

S 31.3. Benjamin, mučenec 

Č 01.4. Veliki četrtek 

P 02.4. Veliki petek 

S 03.4. Velika sobota 

N 05.4. Velika noč 
 

Upamo, da bo ostalo tako in da zaradi slabšanja epidemiološkega stanje se ne bodo 

zapirale cerkve. Vse novitete glede obredov lahko spremljate na spletnih oznanilih 

www.zng.si. Na spletnih straneh je še več spodbud.  

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.  

 

 

• Cvetna nedelja je danes, ko se spominjamo Jezusovega slovesnega vhoda v 
Jeruzalem. Pri vseh mašah blagoslavljamo zelenje, ki ga prinesete s seboj. Ob 10. 

uri bo prenos preko YT in obhajilo med 11.00 in 11.30. 
 

• Verouk bo v velikem tednu za otroke od ponedeljka do vključno srede na spletu. 
 

• Spovedovanje v velikem tednu bo vsak dan od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 

19.00 ter med mašami. Poskrbite za odložitev bremena greha, da boste v polnosti 
zaživeli svobodo Božjega otroštva. 
 

• Prva spoved – prvoobhajanci, ki so bili v karanteni bodo imeli prvo spoved v 

sredo, 31. marca ob 16. uri. 
 

• Križev pot v velikem tednu bomo molili v torek pred mašo, v tridnevju pa zjutraj 

ob 7. uri skupaj s hvalnicami. 
 

• Obredi velikega tridnevja bodo ob 19. uri. Potrebno se je prijaviti. Vsak večer 

bomo omogočili tudi prenos po spletu na YT. 
 

• Velika sobota in blagoslov velikonočnih jedi bo ob 14.00, 15.00 (YT), 16.00 in 

17.00. V cerkvi bo lahko 15 ljudi, kar bi bilo več, boste odložili košare in počakali 
v avtih Ob 15. uri bomo blagoslov prenašali preko YT in si doma pripravite 

blagoslovljeno vodo ter sodelujete z molitvijo v cerkvi. 
 

• Velikonočna nedelja – vstajenska maša bo ob 6.00. Sledijo maše ob 9.00, 

10.00 in 18.00. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava. 
 

Kristus je vstal, On živi! Edina novica, ki postavi smisel in vrednost naših 

življenj. Dovolj velik razlog za veselje in praznovanje. – bratje frančiškani s 

Kapele 

 

SOLKAN 
5 postnaned.- 

- CVETNA- 
28.03.2021 

10.00  

18.00 

 za žive in + 
 blagoslov zelenja v cerkvi 

+ msgr. Metod Piurih, škof 

P. 29.03- 18.00 za ++ Birsa 

T. 30.03. 18.00 +starši Makarovič in 
Jerončič 

S. 31.03.  18.00 p.n. 

Č. 01.04. 
veliki  č. 

18.00  spomin zadnje večerje      
za Božje usmiljenje 

P. 02.04. 
vel. petek  

18.00  obredi velikega petka 

S. 03.04. 
vel. sobota 

18.00  obredi velike sobote 
za rajne iz družine 

VELIKA  
NOČ 

04.04.2020 

10.00  

18.00 

 za žive in + župljane 
17.30 češčenje pred mašo 

p.n. 

Možnost za spoved po dogovoru in pred obredi, 

mašo vsak dan. 

 

 V velikem tednu in prazničnih dneh veljajo 

navodila NIJZ in SŠK; ker je običajno večji 
obisk smo naprošeni, da na vpisnem listu ( ali 
s prijavo na 041 549 535) označimo svojo 
nameravano navzočnost, da bi omogočili 
navzočnost zlasti več članom družin 
(gospodinjstev) na 30 kvadratnih metrov.  V 
slučaju spremenjenih navodil, veljajo 
NAJNOVEJŠA po datumu objave! 

 Obisk bolnikov in starejših. 

Priporočilo, da sledimo obredom s 

prenosom iz svoje škofije Koper ob 19. uri 
(povezava: https://skofija-koper.si/prenos/) v kolikor 
jih ne moremo spremljati v živo v svoji 
župniji. Velja tudi možnost prejema obhajila 
v času po obredih v župnijski cerkvi, v 
kolikor ne bi bila izrecno preklicana.                                                                         

 

KROMBERK - VOGRSKO 
Nedelja 

28. 3. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

†† Izidor, Ada in ostali, 6 

P. 29. 3. Vogrsko ob 19h  †† Marija in Leander G., 105 

T. 30. 3. Kromberk ob 19h † Ivan Košuta 

S. 31. 3. Vogrsko ob 19h  †† Savel in Anica, 84 

Č. 1. 4. 
Vogrsko ob 18h 

Kromberk ob 1930 

Za nove duhovne poklice 

† p. Roman Motore 

P. 2. 4. 
Vogrsko ob 18h 

Kromberk ob 1930 
Obredi velikega petka 

S. 3. 4. 
Vogrsko ob 18h 

Kromberk ob 20h  

Za Marijino varstvo, 64 g 

V čast Mariji Tolažnici 

Nedelja 

4. 4. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

V čast Materi B. za 

zdravje 

Za žive in †† župljane 
 

COVID-19: smo zopet v rdeči 

regiji z vsemi omejitvami. 

Škofje priporočajo, da sledimo 

obredom preko sredstev javnega 

obveščanja in poživimo 

družinsko molitev. 

Cvetna nedelja je danes. Ob 

maši blagoslovim oljčne veje – 
tudi 'na daleč'; doma blagoslovite 

vi. 

Otroci, kdor ni bil pri spovedi 

prejšnji teden, naj pride v 

cerkev na Vogrskem jutri ob 

16h, v Kromberku v torek ob 1630. 

Birmanski kandidati, ta teden bo priprava na zoom-u v torek ob 1530 ali v sredo ob 1730. 
Velikonočna spoved: na Vogrskem g. Marko danes od 14h do 1530. Možnost na Sveti Gori, na 

Kapeli… 

Križev pot: v sredo pred mašo na Vogrskem, v Kromberku na veliki petek ob 15h. 

Ostarele in bolne bom obiskal z zakramenti na Vogrskem jutri, v Kromberku v torek in na 

veliki petek. 
Obredi svetega tridnevja bodo zvečer. Blagoslov velikonočnih jedil opravite sami, v cerkvi 

bo na veliko soboto na Vogrskem po maši, v Kromberku pri Sv. Trojici ob 1530, v župnijski 

cerkvi ob 16h, v Lokah ob 1630. Miloščina velikega četrtka bo za Župnijsko karitas, na veliki 

petek za Sveto deželo, pri blagoslovu jedil za lačne otroke, na veliko noč za župnijo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zng.si/

