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SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ 

Šmarnice so dobrim in pobožnim dušam v 
blagoslov; zanikrnim pa v nenadomestljivo 
škodo.  

Šmarnice so dragocena pomladanska setev 
za Božje kraljestvo - na dragoceno polje 
naših src.  

S šmarnicami sadimo z našimi premišljevanji, 
zalivamo s svojimi molitvami in pobožnim 
petjem, Gospod pa daje svojo rast.  

Zato kliče Marija ob šmarnični pobožnosti 
vsem svojim častilcem: »Blagor tem, ki se 
drže mojih poti« (Preg 8,32). 

Marija, pod tvojim varstvom smo začeli to 
pobožnost, s tvojo priprošnjo želimo slednjo 
tudi zaključiti. Izprosi nam milost, da tisti, ki je 
med nami dobro delo začel, naj ga tudi 
dopolni. 

bl. Anton Martin Slomšek  

 
 

 

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 govori o sebi kot o pravi trti.  

Trta je bila za Jude zelo pomemben 
simbol, saj je bila celotna dežela pokrita 
s številnimi vinogradi. Ta simbol so 
uporabili že starozavezni preroki. Izaija 
je govoril o hiši Izraelovi kot o 
Gospodovem vinogradu. Jeremija je 
rekel, da je Bog posadil Izrael »kot 
plemenito trto, kot pravo, pristno 
sadiko.«. Vinograd je postal tudi simbol 
duhovnega in moralnega propadanja. 
Izaijeva prerokba govori o Izraelu kot o 
vinogradu, ki daje viničje namesto 
grozdja. Jeremija je dejal, da se je Izrael 
spridil »v poganjke viničja«. 

Ko Jezus govori o sebi kot pravi trti, 
jasno pove, da nihče ne more duhovno 
in moralno rasti, če ni zakoreninjen v 
Bogu in v njegovi besedi, ki daje 
življenje.  Samo Bog je pravi vir 
življenja. Vzdržuje nas in nam omogoča 

polnost po Jezusu Kristusu, v katerem 
smo »Gospodov vinograd«. 

Jezus je uporabil podobo vinske trte, da 
bi nazorno opisal življenje in sadove, ki 
jih daje po tistih, ki so osebno povezani 
z njim: »pravičnost, mir in veselje v 
Svetem Duhu«. Ali kot zapiše apostol 
Pavel v pismu Galačanom: »Sad Duha 
pa je: ljubezen, veselje, mir, 
potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, 
zvestoba, krotkost, samoobvladanje.«  

Jezus nam obljublja, da bomo obrodili 
veliko sadov, če si bomo prizadevali, da 
bi vedno ostali eno z njim.  To pa je 
mogoče, če zaupamo vanj in v 
njegovega Očeta ter mu dovolimo, da 
nas očisti. Brez tega ne gre. Le na ta 
način bo lahko v nas in po nas izgrajeval 
Božje kraljestvo in prinašal v ta svet sad 
Duha, po katerem hrepeni vsak človek 
in vsaka skupnost. 

 

 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N 02.5. 
5. velikonočna nedelja  

– sv. maši ob 9. in 11.h 

P 03.5. 19.00 + Jože Vodopivec 

T 04.5. 19.00 + starši Batič 

S 05.5. 19.00 v zahvalo 

Č 06.5. 19.00 + g. Dominik Brus 

P 07.4. 
1. petek 

17.00 

19.00 

adoracija, priložnost za spoved 

v zahvalo 

S 08.5. 19.00 v čast Svetogorski Kraljici 

N 09.5. 

8.00 

9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 

+ Ernsta in Lenard Likar 

za prvoobhajance 
 

Možnost prejema obhajila po maši je ob 

nedeljah od 12. do 12.15.  

Verouk je reden na daljavo. 

Organisti imajo srečanje v torek ob 20. uri po 

zoomu. 

Starši, ki želijo krstiti svojega otroka, naj se 

prijavijo.  

Šmarnična pobožnost bo ves mesec maj. Pri 

maši beremo šmarnično branje za odrasle in ob 

19.45 bo po spletu www.zng.si - prenos v živo – 

šmarnice za otroke,pri katerih sodelujejo družine. 

Spoved za prvoobhajance in njihove domače bo v petek ob 17. uri in po 18. uri za vse 

druge. Na razpolago bo tudi g. Cvetko Valič. 

Praznik prvega svetega obhajila bo naslednjo nedeljo ob 11. uri in praznik birme bo 

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. Hvala za razumevanje. 

Št. 18 / 02.5.2021 / 5. velikonočna nedelja 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
http://www.zng.si/


 

 

 

 

 

Prvi petek in sobota po njem nas vabita k prejemu zakramentov in k češčenju 

Jezusovega in Marijinega srca. 

Mesec maj je posvečen Mariji, zato se radi zbiramo pri šmarnicah, kjer poslušamo lepo 

branje, molimo litanije in prepevamo v čast Mariji. Vabljeni, še posebej otroci! Doma 

imamo Marijin oltarček: pred Marijino podobo ali kip postavimo sveže rože; naj nas 

vsak dan spominja na našo nebeško Mater Marijo. 

V nedeljo 2. maja ob 17. uri začenjamo 1. Mladinskim festival v Murski Soboti (po 

vzoru Mladifesta v Medžugorju), ki bo tokrat zaradi trenutnih razmer potekal na daljavo. 

Od 2. 5. do 8. 5. 2021 se bomo ob večerih srečevali na spletnem programu, ki bo zajemal 

pričevanja, nagovore, kateheze, adoracijo, češčenje križa, molitev rožnega venca in 

seveda obhajanje slovesne svete maše. 

Spletni prenos dogajanja bo v celoti mogoče spremljati na našem Youtube kanalu ŠOM 

MS, delno tudi na Exodus TV in Radio Ognjišče. Mladinski festival promo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=qeLycj27ny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 11.15 do 11.45.  

• Šmarnice v Marijinem mesecu maju: pri jutranji maši prebiramo 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 vabimo naše veroukarje, posebej še prvoobhajance. 

• Verouk bo v tem tednu še na daljavo, prihodnji teden pa do konca veroučnega 
leta bo potekal v učilnicah po sporedu in navodilih NIJZ. 

• Prvoobhajanci – v sredo, 5. maja se zberemo ob 17. uri pred cerkvijo, ker bomo 

imeli verouk v cerkvi. 

• Spoved za prvoobhajance in starše bo v soboto, 8. maja ob 10.00 in popoldne 

ob 16.00 po dogovorjenem sporedu. 

• Prvi četrtek, petek in sobota bodo v tekočem tednu s pobožnostmi kot je v 

navadi in obiskom bolnikov na domu v petek. 

• Krst otroka – starši, ki bi želeli krstiti svojega otroka, se za priprave dogovorijo z 

duhovnikom krstiteljem. 

• Prihodnja nedelja bo 6. velikonočna nedelja- nedelja turizma.  Ob 10. uri bo 
prenos maše na spletu. Prejem obhajila od 11.15 do 11.45. 

• Za nedeljske maše se je še vedno potrebno prijavljati na tel.: 05 330 77 50. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si KROMBERK - VOGRSKO 

N. 2. 5. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

†† Gotard, Bernarda in ostali, 6 

P. 3. 5. Vogrsko ob 19h  †† Furlan, 42 

T. 4. 5. Kromberk ob 19h † Osvald Stanič 

S. 5. 5. Vogrsko ob 19h  †† Gotard in Bernarda G.,6 a 

Č. 6. 5. Kromberk ob 19h † Marjan Komel – 30. dan 

P. 7. 5. Kromberk ob 19h † Veronika Bezjak - 30. dan 

S. 8. 5. Kromberk ob 19h † Milena Komel – 30. dan 

N. 9 5. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

†† Poberaj 

Za žive in †† župljane 
 

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. 

V maju častimo Marijo z branjem šmarnic, z litanijami in petjem. Posebej vabljeni otroci! 

Otroci, imeli ste počitnice (že od oktobra?). Prosim, da delate naprej. Starši, pomagajte 

otrokom! 

Birmanski kandidati, kako je z drugim »izpitom« in potrdilom za botra (do 1. maja!)? 

Kaj pa na predstavitvi pri g. Lojzetu v Novi Gorici ste bili? 

Sveti Gotard, sozavetnik župnije Vogrsko, goduje v sredo, 5. maja. Počastimo ga in se 

mu priporočimo, tudi prihodnjo, Gotardovo nedeljo! 

Prvi petek: zamenjava se z g. Lojzetom, ki bo spovedoval po 18. uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
5. velikonoč. 

nedelja 

2.05.2021 

10.00 
19.00 

19.30  

župnijska m. za žive in + 
šmarnično branje in litanije MB 

p.o.n. 
  P.03.05 19.30 +Jožef Koršič (s) 

T. 04.05. 19.30 +Cvetko Vendramin 
S.05.05. 19.30 +Odi Komel (kot SM) 

  Č.06.05. 19.30 
   po maši 

p.n. 
adoracija -molitev pred Najsvetejšim 

P.07.05. 19.30 za žive in ++ sorodnike 
S.08.05 19.30 za  duhovne poklice 

6. veliknoč. 
ned.-turizma 

 

9.5.2021 

Na Sv. 

 

19.30  

Gori : ob 10. uri župnijska m. 
za žive in + škof. Metoda  na  
njegov  rojstni  dan  

v župnijski c. -p.o.n. 
 

9. maja župnijsko romanje na 
Sv.Goro in sicer: 
- peš od ž. cerkve ob 6.30 
- s Prevala ob 8.00 molitev križevega pota, 
- možnost za spoved pred in med mašo. 

 Ne izognimo se  kratki ali daljši peš poti 
na Sveto Goro in sicer v  hvaležnosti, če 
in kolikor zmoremo, vsak po svoji 
presoji; 

Birmanci sodelujejo pri križevem potu ali 
po dogovoru na svoj način. 

 Šmarnice za odrasle - Jakobovo pot v Kompostelo.  Mlajši, osnovnošolci berejo lahko o 
svetnikih v kapeli in sodelujemo pri maši, če bo možno, sicer po navodilih NIJZ in naših škofov. 

3. maja po večerni maši je predvideno srečanje ŽPS ali  po dogovoru v primernejšem času. 

 KAJ PA TI (VI)   PRAVIŠ (PRAVITE) NA … ? Pod tem naslovom, si bomo v neposredni 

pripravi na birmo in med počitnicami, dopusti poskušali odgovarjati na predloge: n.pr. o 

pogovoru, denarju, o molitvi ter življenju po veri in drugih opažanjih  v svetu in doma. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qeLycj27ny
http://www.zng.si/
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/masni-nameni

