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 Kaj vse bi se spremenilo v naši družbi,  
če bi tista četrtina Slovencev,  

ki redno prihaja k maši, 
dosledno ravnala, govorila in mislila  

v duhu in luči evangelija!  
Kakšna preoblikovalna moč bi to bila! 

(Janez Zupet) 
 

 

Kristjani imajo dolžnost 
oznanjati evangelij  

in nikogar izključevati. 
Naj ne oznanjajo kakor nekdo,  

ki naklada novo dolžnost,  
ampak kakor tisti, ki deli 

veselje. 

(papež Frančišek) 
 

 

 

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. 
 

 

 

JEZUS JE DOBER PASTIR 

Podoba dobrega pastirja je bila 
uporabljena že v knjigah Stare zaveze. Ko 
pravi Jezus, da je dober pastir, se 
predstavi kot tisti, ki pride izpolnit 
obljube prerokov in upanje vsega 
judovskega ljudstva. 

Dobri pastir pozna svoje ovce.  

To pomeni, da goji do njih odnos 
naklonjenosti kot do prijateljev. Prav tako 
pa je tudi pripravljen dati življenje zanje, 
se iz ljubezni žrtvovati. Ovce namreč 
čutijo in zaznajo, kdo jih brani in ščiti.  

To Jezusovo vabilo velja za vse duhovnike 
in za vsakega njegovega učenca, ki imajo 
v krščanskih skupnostih določeno 
poslanstvo in odgovornost.  

»Dišati morajo po ovcah,« pravi papež 
Frančišek. 

 Imam še druge ovce, ki niso iz tega 
hleva.  

Jezus se zaveda, da je poslan za vse ljudi, 
ne samo za Jude. Mnogi še niso slišali 
njegovega glasu. Ko ga bodo slišali, se 
bodo zavedali, da je njihov pastir in mu 
bodo sledili. V teh Jezusovih besedah 
lahko vidimo njegov klic, da damo priliko 
ljudem, ki so ob nas, slišati njegov glas in 
mu slediti. 

 Najemnik, ki ni pastir.  

Težko zaznamo razlike med njima. Oba 
skrbita za ovce. Kako ju razlikujemo?  

Veliko ljudi je zaposlenih, da skrbijo za 
ljudi v bolnišnicah, domovih za ostarele, 
vrtcih, šolah, javnih zavodih in službah 
idr. Nekateri to počnejo iz ljubezni, drugi 
pa zgolj za plačo. Hitro se prepozna tiste, 
ki delajo s srcem, ker so jim blizu in se 
jim posvetijo z vso ljubeznijo.  

 

 

 

 

NOVA  GORICA 
N 25.04. 4. velikonočna nedelja -– sv. maši ob 9. in 11.h 

P 26.04. 19.00 + Jože Pahor (obl.) 

T 27.04. 19.00 + Pavel in Ema Gregorič 

S 28.04. 19.00 + Marjan Levstek 

Č 29.04. 8.00 ++ Štraus 

P 30.04. 19.00 + sestre in starši Faganel 

S 01.05. 19.00 v čast sv. Jožefu 

N 02.5. 
9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 

+ Ivan Lazar 
 

Verouka ni, ker so šolske počitnice. 

Zakonska skupina bodo imeli srečanje 

v ponedeljek ob 20. uri po zoomu. 

Biblična skupina se bo srečala v sredo 

ob 20. uri po zoomu. Povezava:  
https://us02web.zoom.us/j/85378129738?pwd=c

m1hZnR3YUxkUnlYOXJ1RmZWTGhJQT09 

Passcode: 920769 

Starši, ki želijo krstiti svojega otroka, 

naj se prijavijo.  

Šmarnična pobožnost v mesecu maju se začne v soboto. Pri maši bomo brali šmarnično 

branje za odrasle in ob 19.45 bo po spletu www.zng.si - prenos v živo – šmarnice za 

otroke, pri katerih bodo sodelovale družine. Lepo vabljeni, da se pridružite po spletu. 

Možnost prejema obhajila je ob nedeljah od 12. do 12.15. Pridite in prejmite vstalega 

Kristusa v svoje srce. 

Praznik prvega svetega obhajila bo pri nas 9. maja ob 11. uri in praznik birme na 

binkošti, 23. maja ob 11. uri. Obakrat bosta sveti maši samo za tiste, ki bodo prejeli prvo 

sveto obhajilo ali birmo in njihove domače. Za druge bo sveta maša ob 8. in ob 9. uri. 

Št. 17 / 25.4.2021 / 4. velikonočna nedelja 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
https://us02web.zoom.us/j/85378129738?pwd=cm1hZnR3YUxkUnlYOXJ1RmZWTGhJQT09
https://us02web.zoom.us/j/85378129738?pwd=cm1hZnR3YUxkUnlYOXJ1RmZWTGhJQT09
http://www.zng.si/


 

 

 

 

Dajmo Bogu jutranjo in večerno molitev.  

Zjutraj se mu zahvalimo za preteklo noč,  

zvečer za vse dobrote dneva. 

 (bl. A. M. Slomšek) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Danes je 4. velikonočna nedelja in nedelja Dobrega Pastirja, ko 

zaključujemo teden molitve za duhovne poklice. Brez molitve in naklonjenega 

odnosa do duhovnih poklicev bomo zelo osiromašeni. Prihodnost nam bo 

odmikala zakramentalno življenje in ugašala večne luči naših tabernakljev. 

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

• Tradicionalni blagoslov motorjev in motoristov pri Novi Štifti bo kot 

vsako leto v torek, 27. aprila ob 12.00. Žal tudi letos po spletu. 
 

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

delu verouka ob 18. uri, da dorečemo še zadnje podrobnosti. 
 

• Sv. Jožef Delavec goduje v soboto, 1. maja. Sveti maši bosta ob 7. in 19. uri. 

Pri večerni maši bomo zmolili litanije MB. 
 

• Šmarnice v Marijinem mesecu maju: pri jutranji maši bomo prebirali zapise 

župnika Marka Rijavca: CAMINO pot, ki se začne na koncu, pri večerni maši 

pa delo župnika Aca Jeranta: SVETNIKI so bili čisto (ne)navadni ljudje. K 

večernim šmarnicam še posebej vabimo naše veroukarje.  
 

• Prihodnja nedelja bo 5. velikonočna nedelja, «Kdor ostane v meni in jaz v 

njem, rodi obilo sadu …« nam govori Jezus v evangeliju. Ali smo rodovitni? 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nedeljo dobrega Pastirja danes molimo za duhovne poklice. 

Miloščina današnje nedelje Dobrega pastirja je za solidarnostni sklad za 
duhovnike. Hvala dobrotnikom! 

Mesec maj je posvečen Mariji, zato se bomo radi zbirali pri šmarnicah, kjer bomo 

poslušali lepo branje in molili litanije v čast Mariji. Vabljeni, še posebej otroci! 

Doma pripravimo Marijin oltarček tako, da pred Marijino podobo ali kip 

postavimo sveže rože. To naj nas vsak dan spominja naše nebeške Matere. 

 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si KROMBERK - VOGRSKO 

N. 25. 4. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

†† Mirko in Boris Belingar 

Za žive in †† župljane 

P. 26. 4. Vogrsko ob 19h  †† starši, 64 f 

T. 27. 4. Kromberk ob 19h V čast Materi B. za zdravje 

S. 28. 4. Vogrsko ob 19h  †† Marta in Rudolf Beltram, 14 

Č. 29. 4. Kromberk ob 19h †† Jože in Severin Beltram 

P. 30. 4. Kromberk ob 19h † p. Roman Motore 

S. 1. 5. Loke ob 10h  Za nove duhovne poklice 

N. 2 5. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 
Za žive in †† župljane 
†† Gotard, Bernarda in ostali, 6 

 

COVID-19: upajmo na 
izboljšanje – tudi glede oznanil 
sledite sporočilom preko 
medijev in na www.zng.si ter 
Fb Župnija Kromberk! Pri maši 
je lahko v Kromberku do 11 
oseb, družin ali gospodinjstev, 
na Vogrskem do 7. Škofje 
priporočajo, da sledimo maši 
preko sredstev javnega 
obveščanja (TV, radio, splet) in 
poživimo družinsko molitev. 

Otroci, ta teden so počitnice (že od oktobra?). Starši, pomagajte otrokom! 

Vogrsko: prvoobhajanci, ki še niste bili prejšnji teden, pridite k prvi sv. spovedi jutri 
ob 17h! 
Birmanski kandidati, nadaljujemo s pripravo tako, da čimprej (gotovo do 1. maja!) 
opravite drugi »izpit« in prinesite potrdilo za botra! V petek, 30. 4. imate srečanje z g. 
Lojzetom. 
Šmarnice: v maju častimo Marijo s prebiranjem spodbudnih besedil in z litanijami. 
Vabljeni! 
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 
4. veliknoč.  - 

ned. 
Dobrega 

pastirja 
25.4.2021 

10.00 

19.30  

župnijska m. za žive in + 
po mož. /pred mašo češčenje/ 

za nove duhovne poklice in 
zvestobo poklicanih 

P. 26.04 19.30 +Nanut Joško in Črtomir 

T. 27.04 19.30 za zdravje (A) 

S. 28.04 19.30 +Marija Komjanc 

Č. 29.04 19.30 
   po maši 

+Jožef Drašček (30. dan) 

adoracija -molitev pred Najsvetejšim 

P.30.04. 19.30 +Gomišček in Petrevčič 

S. 01.05. 19.30 +Pavla in Štefan Jug 
5. veliknoč.  - 

ned. 
2.05.2021 

10.00 

19.30  

župnijska m. za žive in + 

p.o.n. 
 

Šmarnice v začetku maja -soboto in  
nedeljo ob 19.uri. 

Srečanje GS župnije 26.04. ob 20. uri. 

3. maja po večerni maši je predvideno 
srečanje ŽPS. 

Birmanci imajo v petek posamično 
srečanje z dekanom A.Kržišnikom. 

Čiščenje cerkve na grobo, naj bi bilo v 
zadnjem tednu meseca aprila, prav tako 
okolice, z višinskimi deli v  notranjosti 
(zamenjava žarnic, čiščenje – po možnosti- 
ostalih svetil, ometanje pajčevine in praha), 
da bodo kasnejša dela dopolnitev. 

Podobno vabim k župnijskemu romanju na Sveto Goro. Predvideno je za nedeljo, 9. maja ob 
upoštevanju vseh ukrepov NIJZ, ki so ali še bodo v veljavi. Tokrat je predvideno »globinsko 
čiščenje« =(beri: dobra spoved, zakrament sprave) zlasti za sorodnike birmancev in birmance 
same. Jezusov velikonočni dar je v možnosti, da prejmemo njegovo odpuščanje pri zakramentu 
spovedi, da ne bi polirali samo zunanjosti ali skrbeli samo za videz, ne da bi uredili svetišče 
svojega srca. Velja upoštevati pravilo: »Kar moreš storiti danes, ne odlašaj za …« 

 

 

 

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

