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Ob vedno večjem pomanjkanju duhovnih 
poklicev, vas vabim, da poglobimo 
molitev za nove duhovne poklice.  

Jezus nam pravi: »Prosite Gospoda žetve, 
da pošlje delavcev na svojo žetev!«  

Za življenje po evangeliju smo drug 
drugemu v spodbudo tudi, ko ustvarjamo 
pravo ozračje za odgovor na Božji klic.  

Duhovni poklici se rojevajo v občestvu, ki 
mu nudi oporo in bližino.  

 

 

Mati, ki ima enega otroka, vso 

svojo materinsko ljubezen temu 

enemu posveča;  

ko pa dobi več otrok, se tudi njena 

ljubezen tako pomnoži, da je more 

dati vsakemu celo več, kakor jo je 

prej dejala enemu samemu. 

Gregorij Rožman 

 
 
 

 

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

 

 

Jezus v evangelijskem odlomku stopi 

med učence. Prestrašijo se in prevzame 

jih strah, kajti mislijo, da vidijo duha. 

Jezus jim pokaže svoje roke in noge: 

»Poglejte moje roke in moje noge, da 

sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, 

kajti duh nima mesa in kosti, kakor 

vidite, da jih imam jaz« (Lk 24,39).  

Evangelist Luka hoče tukaj pokazati 

Grkom, kaj pomeni vstajenje.  

Grki so si predstavljali, da je Vstali duh, 

da se je duša ločila od telesa in sedaj 

obstaja zase. Toda vstajenje je več. 

Vstala je Jezusova oseba, s telesom in 

dušo.  

Z opozorilom na roke in noge 

odgovarja Luka na platonsko filozofijo, 

ki si predstavljajo samo osvoboditev 

duše iz ujetništva telesa.  

Vstajenje je vstajenje telesa. To nam 

podarja roke, ki vzamejo življenje v 

roke, ki se ljudi nežno dotikajo, božajoč 

naredijo ljubezen, ki jo lahko izkusimo.  

In vstajenje nas postavlja na noge, da 

stojimo zase in gremo svojo pot, ki je 

svojska pot, ki nas vodi v življenje. 

Jezus vabi svoje učence, naj ga 

potipljejo. Evangelist Luka s svojim 

»potipljite me« kaže pristašem stoiške 

filozofije na to, da lahko ljudje otipajo 

Boga v Jezusu Kristusu. V njegovih 

rokah in nogah se lahko dotaknejo Boga 

samega. Tu se njihovo hrepenenje po 

enem Bogu, ki ga lahko dojemamo s 

svojimi čuti, izpolni.  

V vsaki evharistiji se smemo Jezusa 

dotakniti v kruhu, ki nam je položen v 

roke. 
 

 

 

 

NOVA  GORICA 
N 18.04. 3. velikonočna nedelja -– sv. maši ob 9. in 11.h 

P 19.04. 19.00 + Marija in Franc Leban 

T 20.04. 19.00 v dober namen 

S 21.04. 19.00 + Magda in ++ Peric 

Č 22.04. 19.00 + Andrej Ogrizek 

P 23.04. 19.00 + Katarin in Ivan Šuligoj 

S 24.4. 19.00 + Eda Pahor (30.dan) 

N 25.4. 
9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 

v čast Svetemu Duhu 
 

Verouk na daljavo se nadaljuje.  

Starši prvoobhajancev bodo imeli 

srečanje v ponedeljek ob 20. uri po 

zoomu. 

Starši birmancev bodo imeli srečanje 

v sredo ob 20. uri po zoomu. 

Starši, ki želijo krstiti svojega otroka, 

naj se prijavijo. Krščujemo po nedeljski 

sveti maši. 

Možnost prejema obhajila bo danes od 11. do 11.15. Pridite in prejmite vstalega 

Kristusa v svoje srce. 

Št. 16 / 18.4.2021 / 3. velikonočna nedelja 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


 

 

 

 

Evharistija pomeni razumevajočo ljubezen.  
Kristus je razumel, da imamo strašno lakoto po Bogu.  

Razumel je, da smo bili ustvarjeni za ljubezen.  
Zato je samega sebe napravil za kruh. 

(sv. Terezija iz Kalkute) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Danes je 3. velikonočno nedeljo, ko začnemo teden molitve za duhovne in 

redovne poklice. »Prosite in boste prejeli!« so Jezusove besede, zato je smiselna 

in na mestu molitev, da nam Gospod nakloni novih oznanjevalcev  evangelija. Ob 
10. uri bomo posredovali mašo preko YT in omogočili prejem obhajila med 11.00 

in 11.30. 

• Prvo obhajilo bo tudi letos na Sveti Gori v nedeljo, 16. maja ob 11.30. 

Družine prvoobhajancev so povabljene k udeležbi pri svetih mašah. Župnijo in 
oltarno občestvo vabimo k molitvenemu spremstvu. 

• Starši prvoobhajancev – v sredo se bomo na zoomu zopet srečali v drugem delu 

verouka ob 18. uri. 

• Birmanci se aktivno pripravljajo na prejem zakramenta Svetega Duha. Vsako 

nedeljo imajo sveto mašo v dvorani ob 19. uri. Slovesnost sv. Birme bo v soboto, 

19. junija ob 15. uri. Tudi birmance in njihove družine priporočamo molitveni 
podpori. 

• Darovanje ali ofer – vsem, ki ste darovali ob župnijskem prazniku za 

nadaljevanje obnove cerkve, se iskreno zahvaljujemo. Bog povrni. 

• Prihodnja nedelja bo 4. velikonočna in nedelja Dobrega Pastirja, z mislijo na 

vse, ki jih Bog kliče v svojo službo, da bi se s pogumom odločali slediti Njegovemu 

klicu. Ob 10. uri bo prenos maše na YT. Prejem obhajila od 11.00 do 11.30. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teden molitve za duhovne poklice je do prihodnje nedelje Dobrega pastirja. 

Miloščina nedelje Dobrega pastirja bo za solidarnostni sklad za duhovnike. Že 
vnaprej hvala dobrotnikom! 

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/  

 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si KROMBERK - VOGRSKO 

N. 18. 4. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za nove duhovne poklice 

Za žive in †† župljane 

P. 19. 4. Vogrsko ob 19h  † Marija Gorjan, 54 

T. 20. 4. Kromberk ob 19h † Franc Luzar 

S. 21. 4. Vogrsko ob 19h  † Ivan Marvin, 64 c 

Č. 22. 4. Kromberk ob 19h V čast Materi B. za zdravje 

P. 23. 4. Kromberk ob 19h † Viktor Hvalič 

S. 24. 4. Kromberk ob 19h  †† Baša in Bertulin 

N. 25 4. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

†† Mirko in Boris Belingar 

Za žive in †† župljane 
 

 COVID-19: upajmo na 
izboljšanje – tudi glede 
oznanil sledite sporočilom 
preko medijev in na 
www.zng.si ! Pri maši je lahko 
v Kromberku do 11 oseb, ali 
gospodinjstev, na Vogrskem 
do 7. 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. Čimprej (gotovo do 1. maja!) opravite drugi »izpit« in prinesite potrdilo za 
botra! 

Vabljeni v cerkev k molitvi; pred mašo ali po njej pa tudi k prejemu sv. obhajila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mašni nameni: http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/masni-nameni 
 

 

SOLKAN 
3. 

velikonočna 
ned. 

18.04.2021 

10.00 

19.30  

župnijska m. za žive in + 
/pred mašo češčenje/ 
za + starše in stare starše 
Živec in Bandelj 

P. 19.04- 19.30 za + Jug   (nam, 6.4.) 
T. 20.04 19.30 + Angel Peršolja 
S. 21.04 19.30 + starše Bevčič 
Č. 22.04 19.30 

po 

maši 

+Albert Škvarča (Cvetka) 
adoracija -molitev pred 
Najsvetejšim 

P.23.04. 
19.30 

+druž. Klinec, Dobrovo 
(namesto  12.4.) 

S. 24.04. 
19.30 

+straši Abramič 
Zorka,Pepi 

4. 4.veliknoč.  
- ned. 

Dobrega 
pastirja 

25.04.2021 

10.00 

19.30  

župnijska m. za žive in + 
 /pred mašo češčenje/ 
za nove duhovne poklice 
in zvestobo poklicanih 

 

18.4. pričetek tedna molitve za duhovne 
poklice. 

Večerne maše  odslej ob 19.30;  Ob nedeljah 
pol ure pred mašo izpostavljeno Najsvetejše 

Molitev in praksa molitve. Kaj in koliko molimo 
skupaj v družini, kaj se lahko naučimo? Ob 
zaključku pastoralnega leta je s strani Škofije 
Koper, župnikom, katehistinjam,  priporočeno, da 
tudi starši sami dajo: » - poročilo o molitvah in 
bogoslužjih doma (družinsko bogoslužje, maša 
ob TV, sv. obhajilo v cerkvi, druge pobožnosti in 
dejavnosti vere doma …«. 
 

Pobuda mladim za udeležbo na duhovnih 
taborih, je bila že izražena. Birmanci in mladi, ki 
ste že vajeni Zooma vabljeni tudi na 
1.MLADINSKI FESTIVAL V SLOVENIJI od 2. do 
5. maja s spletnimi prenosi iz Murske Sobote, 
pod geslom »S teboj, Mati Marija«.  Festival bo 
sovpadel z začetkom naše »razpotegnjene 
devetnevnice« pred birmo, ki bo vključevala naše   

župnijsko (po možnosti peš) romanje na Sveto Goro tudi zato, da bi ob koncu ver. in šolskega leta imeli več 
časa. Birma je za našo župnijo predvidena v ned.13. junija  in sklep veroučnega leta – po že citiranem 
škofijskem navodilu- za nedeljo, 20. junija. 
 

V upanju, da se bomo kmalu še lažje in z manj ovirami srečevali tudi v živo, vabljeni k nedeljski sveti 
maši (še vedno z omejitvami, zato se vpišite oz. prijavite na 041 549 535 tako za dop. kot za večerno mašo) 
oz.podobno kot doslej lahko pripravljeni pridete k obhajilu izpred ekrana, po končanem prenosu ali po 
dogovoru.  

 

 

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.samostan-kostanjevica.si/sl/masni-nameni

