
. 

 

 

 

 

 

 

 

ENKRAT  V  BLAGODEJNOSTI,  SEDAJ  V  PREIZKUŠNJAH –  
ŠE  ZMERAJ  PA  JE  TU  VELIKA  NOČ 

 

 

 
Velikonočno voščilo 

slovenskih škofov 

V prečudoviti moči velike noči 
hodimo tudi Slovenci od 
postaje do postaje mejnikov – 
enkrat v blagodejnosti, drugič v 
preizkušnjah -, da bi ohranili 
življenje in mladim omogočili 
dostojno prihodnost. 

Zaradi neuničljivega upanja 
smo se pred tridesetimi leti 
odločili za samostojno 
Slovenijo. To smo hoteli, ker 
smo tega vredni. 

Že dobro leto pa premagujemo 
velike težave zaradi epidemije 
novega virusa. Kaj nas še čaka, 
ne moremo vedeti. Eno je 
gotovo: dobrotnost, solidarnost 
in služenje, ki jih hvaležno   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

STARŠI  SO  APOSTOLI  
SVOJIM OTROKOM 

 

Biti apostol pomeni biti priča Jezusovega 
vstajenja. Po Jezusovi smrti in vstajenju se jim 
je vsa preteklost  pokazala v novi luči, pa tudi 
njihova prihodnost je dobila jasen cilj. 

Apostol je vsak, kdor se je v svojem življenju 
srečal z vstalim Jezusom in pričuje, da Jezus v 
resnici živi. 

Ni dovolj, da so nas starši dali krstiti in da mi 
nesemo h krstu svojega otroka. Če se hočemo 
srečati z Vstalim, ga moramo dobesedno   občudujemo pri varuhih zdravja in blagostanja, molitve in bogoslužja še zmeraj 

hodijo med nami kot angelski znanilci vstajenja. ti dobrotniki nam ohranijo 
upanje.  

Mnogi naši bližnji so že  morali napraviti zadnjo stopinjo – do groba. Čeprav smo 
žalostni, svoja hrepenenja po nesmrtnosti utemeljujemo na veliki noči, ker 
verujemo, da se vse preizkušnje stekajo v Kristusovo zmago nad smrtjo. 

Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal: »Skrivnost trpečih src ne poznajo 
zatona. Odrešilne so in zato tudi večne.« 

V tej zaupljivi veri škofje voščimo blagoslovljeno veliko noč vse prebivalcem 
Slovenije, zamejcem in tistim, ki živite v tujini, posebej pa bolnim in trpečim. 

msgr. dr. Peter Štumpf, soboški škof 

povabiti v srce in mu prepustiti, da je On krmar življenja. Potem bo naše življenje 
samo spričevalo, da on res živi, in naši otroci ne bodo želeli živeti brez njega. 

Letos bo praznovanje Velike noči zelo prepuščeno družinam. Kaj in kako bodo 
praznovali, bo verjetno zelo različno od družine do družine. Pomembno je, da se 
potrudite in načrtujete praznovanje. Vsak dan posebej in vsi.  

Pomembno je razlagati, zakaj se to dela in kakšno simboliko ima. Pri Judih je bila 
navada, da je vedno najmlajši v družini spraševal (ne glede koliko let je imel, lahko 
je bil že odrasel) in najstarejši je odgovarjal. Poskusite in vam bo uspelo! 

 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), 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 04.04. VELIKA NOČ  

P 05.04.    + Helena in Alojz Hvalič 

T 06.04.  + Zalka Koren 

S 07.04.  + Marijan 

Č 08.04.  + Franc in Marija Debenjak 

P 09.04.  + Bogomir Mokrin 

S 10.04.  ++ Brezec 

N 11.04. 9.00 za žive in ++ župljane 
 

Po namenih naročenih svetih maš bom 
maševal vsak dan. Upam, da je to zadnje 
zaprtje cerkve vernikom, da se ne smejo 
udeleževat bogoslužja. 
Vsem vam pa želim, da se nikoli ne bi 
naveličali zreti Vstalega Gospoda ter 
prisluhniti njegovi besedi, ko nas vedno 
znova kliče iz teme v luč, iz zaprtosti v 
odprtost, iz grobov v življenje, v 
Ljubezen, ki nikoli ne mine. 

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

OBHAJILO – prejem Vstalega Kristusa v svoje srce je danes, na Veliko noč, od 11. do 

11.45. Velika noč brez Vstalega Kristusa ni prava Velika noč. Vsi, ki ste opravili 

velikonočno spoved, ste lepo vabljeni, da pridite in prejmete obhajilo. Držite se pravil, da 

se ne družite, ampak prejmete obhajilo in greste takoj domov. 

Št. 14 / 04.4.2021 / VELIKA NOČ  

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 11. aprila so svete maše brez ljudstva. 

COVID-19: epidemija je pripeljala do zaprtja javnega življenja, tudi verskega. 
Duhovniki mašujemo sami po vaših namenih, verniki pa lahko sledite maši le preko 
TV, radia ali spleta. V cerkev lahko pridete le posamezno ali ena družina ali eno 
gospodinjstvo k molitvi ali prejemu zakramentov spovedi in obhajila. Prosimo vas, 
da bi še naročali za maše. Držimo se navodil in molimo za zdravje! 

Spletne strani o prenosu maš in obredov: www.katoliska-cerkev.si; 
www.sku.rkc.si; www.evharistija.eu; www.portal.pridi.com … 

Priprava na zakon preko zoom-a: https://ignacijevdom.si/events/priprava-na-
zakon-preko-spleta/  

Še več oznanil, spodbud in novic dobite na mežupnijski spletni strani www.zng.si.  
 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si KROMBERK - VOGRSKO 
Nedelja 

4. 4. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

V čast Materi B. za zdravje 

Za žive in †† župljane 

P. 5. 4. Vogrsko ob 19h  V čast Materi B. za zdravje,64 g 

T. 6. 4. Kromberk ob 19h † Matilda Mladovan 

S. 7. 4. Vogrsko ob 19h  V čast svetogorski Kraljici, 14 

Č. 8. 4. Kromberk ob 19h Za duše v vicah 

P. 9. 4. Kromberk ob 19h V čast Svetemu Duhu 

S. 10. 4. Kromberk ob 19h  V čast Mariji Tolažnici 

N. 11 4. Kromberk ob 9h  Za žive in †† župljane 
 

COVID-19: smo zaprti 
– v karanteni z vsemi 
omejitvami. Škofje 
priporočajo, da sledimo 
maši preko sredstev 
javnega obveščanja 
(TV, radio, splet) in 
poživimo družinsko 
molitev. 

Otroci, verouk je le na daljavo – doma. Starši, pomagajte otrokom! 

Birmanski kandidati, nadaljujemo s pripravo na zoom-u v torek ob 1530 ali v 
sredo ob 1730. 

Vabljeni posamezniki (ena družina ali eno gospodinjstvo) v cerkev (ključ je pri 

župniku ali Nadji) k molitvi; po maši pa tudi k prejemu sv. obhajila. 

Velika noč Jezusove zmage nad grehom in smrtjo je danes. Naj nas vstali Gospod 
podpira v teh težkih časih! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

• VELIKONOČNA NEDELJA – JEZUSOVO VSTAJENJE – vstajenjsko mašo ob 6.00 in 

mašo ob 10. uri lahko spremljate na YT Samostana Kostanjevica. Od 11.00 bomo 

obhajali posameznike ali družine. Počakate na parkirišču in se držite 

navodil rediteljev. Po obhajilu se ne zadržujete pred cerkvijo. Obhajali 

bomo do 12.00. 
 

• Ponedeljek v velikonočni osmini – sveto mašo ob 10. uri boste lahko spremljali 
po spletu na YT Samostana Kostanjevica. 
 

• Ob Veliki noči objavljamo zahvalo našega organista Petra P.: »Vsem, ki ste bili 

v času moje doslej najtežje življenjske preizkušnje v mislih in molitvi z mano in 

mojo družino, se  prisrčno zahvaljujem. Na ta način ostanimo združeni še naprej za 

vse, ki to potrebujejo.«  Peter 
 

• Bela nedelja- Božjega usmiljenja in zunanja slovesnost župnijskega 

praznika – žal tudi letos samo po spletu z mašo ob 10. uri in obhajilom od 11.00 

do 11.45 po enakimi pogoji kot na veliko noč. 
 

» Kristus je vstal! On živi! Aleluja!« 

Vsem našim župljanom, oltarnemu občestvu in obiskovalcem naše 

cerkve želimo veselja in blagoslova ob praznovanju Jezusovega 

vstajenja. 

Frančiškovi bratje s Kostanjevice 

 

 

SOLKAN 

Glej oznanila: www.zupnija-solkan.si 

 

NAJ TVOJA RADOST OSVOJI NAŠA SRCA 

Gospod, 

naj svetloba tvojega vstajenja ožarja naše dneve,  

premagaj strah v globinah naše zavesti.  

Naj utihnejo naše žalostne popevke, naj umolkne krik obupa.  

 

Naj žarki velikonočne zarje zasijejo v naših očeh  

in odsevajo na naših obrazih.  

Naj tvoja radost osvoji naša srca.  

Gospod, daj nam zmagovito upanje. 

Premagaj nas! 

Premagaj naše zakrknjeno srce,  

razbij naše plahe misli,  

preženi našo grešno žalost.  

Odpusti nam grehe proti veselju in upanju.  

 
 

http://www.katoliska-cerkev.si/
http://www.sku.rkc.si/
http://www.evharistija.eu/
http://www.portal.pridi.com/
https://ignacijevdom.si/events/priprava-na-zakon-preko-spleta/
https://ignacijevdom.si/events/priprava-na-zakon-preko-spleta/
http://www.zng.si/
http://www.zupnija-solkan.si/

