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Prvo sveto obhajilo: je vaš otrok res 

pripravljen nanj? 
 

 
 

Smo kdaj sploh resnično pripravljeni na 

prejem Kristusa? Laurel, mama dveh 

otrok, pravi: “Mislim, da je prva stvar, ki 

jo moramo upoštevati, otrokova želja. Je 

kot nekakšen klic, ki ga težko 

ubesedimo.”  

Izraža se lahko na mnoge načine, zavedati 

pa se moramo, da so nekateri otroci precej 

zadržani pri izražanju svojih notranjih 

občutij. “Sin mi je povedal, da si želi 

Jezusa bolje spoznati in biti del ‘cele’ 

maše. Takrat sem vedela, da je čas, da 

lahko gre k prvemu obhajilu,” 

pripoveduje Emily. 
 

Sveti Janez Pavel II. je poudaril: “[Kristus 

je vedno izkazoval] posebno naklonjenost 

do otrok. Apostolom je rekel: ‘Pustite 

otročičem, naj pridejo k meni. Ne branite 

jim.’ (Mr 10,14)” In ne pozabite: če se 

pripravljajo na ta veliki zakrament, je to 

zato, ker se je v njih v nekem trenutku 

prižgala iskrica, začutili so željo, žejo. 

Brez dvoma je najpomembnejši kriterij 

vera v resnično navzočnost: “Ko otrok 

razlikuje med navadnim in evharističnim 

kruhom in se zaveda, da med 

povzdigovanjem pride do resničnega 

spremenjenja – pa čeprav se ne zgodi nič 

vidnega –, takrat je otrok pripravljen na 

prejem prvega svetega obhajila,” pravi 

duhovnik Remi. 

Torej ne gre za vprašanje znanja, ampak za 

vero – vero otroka, ki je včasih večja kot 

vera odraslih, kljub temu da se še razvija. 

To je težko priznati, lažje je stvari 

predstaviti drugače, češ da otroci tega še 

ne morejo razumeti ali verovati. Toda ne 

podcenjujte Božje milosti! 
Po: Aleteia,Marie Lucas 
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»To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, 

kakor sem vas jaz ljubil« (Jn 15,12) 

 

Že četrto nedeljo zapored nam Janez daje 

poduk o pristni krščanski ljubezni. Njen 

izvir je v Bogu, ker Bog je ljubezen.  

Zato tudi vsakdo, ki ljubi, izhaja iz Boga in 

Boga pozna.  

Janez nam v nekaj stavkih nariše krogotok 

ljubezni. Začne se pri Bogu, ta jo preko 

Sina posreduje nam, mi jo izkazujemo 

bližnjim in preko njih Bogu.  

Ljubezen je popolna takrat, ko je ta 

krogotok sklenjen. Vsaka prekinitev ima za 

posledico zgolj karikaturo ljubezni. 

 

Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 

 

Dva človeka. 

Eden je veren, drugi ne. Delata enake 

stvari. Zanimata se za probleme drugih 

ljudi, zlasti najbolj revnih in nemočnih. 

Dejavna sta v politiki ali celo v 

sindikatu in se zavzemata za pravičnejšo 

in solidarnejšo družbo. Del svojega časa 

posvečata prostovoljnemu delu. 

Ali je med njima kakšna razlika? 

Je, in to bistvena. 

Neverni človek odloča sam, do kod bo 

šel in kdaj se bo ustavil, koliko bo dal in 

koliko zadržal zase. 

Verni človek se odpove tej odločitvi in 

jo prepusti Jezusu, ki mu pravi: »Ljubite 

se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil,« 

torej do konca, vse do darovanja samega 

sebe. 

Neveren človek – čeprav vsakogar, ki 

naredi kaj dobrega bratom in sestram, v 

resnici podpira Gospod – misli, da bo 

našel potrebno moč v sebi, in zato tudi  

misli, da ima pravico reči: Več kot 

toliko ne morem; nihče ne more 

zahtevati od mene še več.« 

Veren človek ne more nikoli reči »Ne 

morem več,« ker mu je neizčrpna moč 

Vstalega vedno na razpolago v molitvi 

in zakramentih. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 
 

 

 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N 09.5. 
6. velikonočna nedelja  

– sv. maši ob  8. in 9.h 

P 10.5. 19.00 ++ Hrovat 

T 11.5. 19.00 v čast Materi Božji 

S 12.5. 19.00 ++ Hrovat 

Č 13.5. 
Vnebohod 

9.00 

19.00 

++ Lazar 

+ Vera Prijon 

P 14.4. 
18.00 

19.00 

adoracija, spoved 

 ++ Velišček 

S 15.5. 19.00 za zdravje 

N 16.5. 
9.00 

11.00 

++ Čibej 

za žive in ++ župljane 
 

Prvo sveto obhajilo bo danes ob 11. uri. Vsem 

prvoobhajancem čestitam, da ste prehodili to 

veliko duhovno pot, da boste lahko redno 

prejemali sveto obhajilo in živeli v posebnem 

prijateljstvu z Jezusom. Staršem prvoobhajancem 

pa se zahvaljujem za lepo sodelovanje. 

Možnost prejema obhajila po maši je ob 

nedeljah ob 12. uri.  

Praznik Gospodovega vnebohoda bo v četrtek 

in začetek devetdnevnice pred binkošti in 

birmo v naši župniji. K devetdnevnici posebej 

vabim vse birmance in njihove domače, ki bo 

potekala vsak dan do birme. 

 

Št. 19/ 09.5.2021 / 6. velikonočna nedelja 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


 

 

 

 

 

 

Prošnji dnevi so jutri, v torek in v sredo. Včasih so bile te dni prošnje procesije z 

molitvijo litanij vseh svetnikov za blagoslov polj, sadovnjakov in vinogradov. Tega 

se spomnimo pri redni maši! 

Praznik Gospodovega vnebohoda bo v četrtek, ko spremljamo Jezusa pri 

dokončanju odrešenjskega dela na zemlji. 

Sveti Pankracij, Servacij in Bonifacij (ledeni možje) ter sveta Zofija godujejo v 

tem tednu. 

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! 

Marijin oltarček imamo doma: pred Marijino podobo ali kip postavimo sveže 

rože. Naj nas vsak dan spominja na našo nebeško Mater Marijo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Danes je 6. velikonočna nedelja- nedelja turizma.  Ob 10. uri bo prenos 
maše na spletu. Prejem obhajila od 11.15 do 11.45. Birmanci imajo sveto mašo 

v pripravi na prejem zakramenta ob 19. uri. 
 

• Verouk  v tem tednu začenjamo v živo in upajmo, da bo ta možnost obstajala 

do zaključka veroučnega leta. 
 

• Prvoobhajanci – v sredo, 12. maja se zberemo ob 17. uri pred cerkvijo, ker 

bomo imeli vaje v cerkvi. V petek, 14. maja se dobimo ob 18. uri na Sveti Gori za 

priprave na naš praznik.  
 

• V četrtek, 13. maja praznujemo Gospodov vnebohod, svete maše bodo ob 

7.00, 10.00 in 19.00.  
 

• PRVO OBHAJILO bo naša župnija praznovala prihodnjo, 7. velikonočno nedeljo 

na Sveti Gori. Petindvajset otrok in njihovih družin se bo veselilo združitve z 

Jezusom. Naši prvoobhajanci: Ema P., Ivana, Mila Anamarija, Aleks, Tine, Gal, 
Asja, Adam, Mitja, Sara, Ema S., Lara, Neža, Davor, Dominika, Kajetan, Ula, 

Mateo, Luka, Ava, Živa, Miha, Matija, Maj in Niko. Podprimo jih z dobrim 
zgledom in iskreno molitvijo. 
 

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

dogovorijo z duhovnikom krstiteljem. 
 

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

50. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si KROMBERK - VOGRSKO 

N. 9. 5. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

†† Poberaj 

Za žive in †† župljane 

P. 10. 5. Vogrsko ob 19h  †† Anton, Ivana, Zvonko, 14 

T. 11. 5. Kromberk ob 19h †† Mladovan 

S. 12. 5. Vogrsko ob 19h  †† Černic, 42 

Č. 13. 5. 
vnebohod 

Vogrsko ob 18h  

Kromberk ob 19h 
V čast Sv. Duhu, 34 

V čast sv. Jožefu,varuhu družin 

P. 14. 5. Kromberk ob 19h †† Lutman 

S. 15. 5. Kromberk ob 19h †† Hvalič in Marinič 

N. 16. 5. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

†† Fanica in Abel Furlan, 126 
 

Svetega Gotarda, 

sozavetnika župnije 

Vogrsko, počastimo in se 

mu priporočimo danes na 

Gotardovo nedeljo! 

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

Otroci, nimamo še rednega verouka. Prosim, da delate naprej doma. Starši, 

pomagajte otrokom! 

Birmanski kandidati, nekateri ste res prizadevni, nekateri pa zamujajo z vsem. Ob 
sredah je še zoom tečaj priprave. Prosim, da vzamete resno! 

Starši birmanskih kandidatov: na Vogrskem pridite na srečanje jutri, 10. 5., v 
Kromberku pa v torek, 11. 5. po maši v cerkev. 

Starši prvoobhajancev: na Vogrskem pridite na srečanje v sredo, 12. 5., v 
Kromberku pa v četrtek, 13. 5. po maši v cerkev. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
6. veliknoč.  
9.05.2021 

 

 

 

19.30  

na Sv.Gori : ob 10. uri 
župnijska m. za žive in 
+šk.Metoda na rojstni  dan 
župnijski c. -p.n.v 

P. 10.05. 19.30 +Nusdorfer Zorka, Roman 

T. 11.05. 19.30 + starši Baskar 

S.12.05 19.30 +druž. Pavšič, Zavadlav 

Č.13.05.- 
VNEBOHOD 

19.00 

19.30 

 -molitev pred Najsvetejšim 
+Milojka Srebrnič Györfi  

P.14.05. – 19.30 v čast in za Božje usmiljenje 

S.15.05 - 19.30 v čast M.B. za zdravje družine (SJ) 

7 .veliknoč.- 
16.05.2021 

10. 00 

19.30  

župnijska m. za žive in +  
+ mama in stari starši                
                   Živec- Bandelj 

 

9. maja župnijsko romanje na Sv.Goro in 
/napoved -lepo vreme !!!/: 

- lahko peš od ž. cerkve ob 6.30 

- s Prevala ob 8.00  z molitvijo križevega pota. 

- možnost za spoved pred in med mašo na 
Sveti Gori. 

 »Razpotegnjena« devetdnevnica pred 
birmo: 

1.dan devetnevnice  - 9.5, /glej pod BIRMANCI 
na spletni strani župnije Solkan s katehezami!/ 
ki jo začenjamo s spovedjo in udeležbo pri 
maši na Sv. Gori  

 
2.dan devetdnevnice  na vnebohod – 13.maja – pri šmarnicah ob 19.00 – oz.en večer med 
tednom, če je v četrtek, na nezapovedan praznik vnebohoda, nepremagljiva ovira. 

3. dan devetnevnice: ned. 16. maja  - bolj priporočeno pri večerni maši. Birmanci sodelujejo  po 
dogovoru na svoj način. 

 Šmarnice za odrasle in mlajše - vabljeni tudi na spletu. 

Srečanje vsaj enega od staršev naših birmancev -v četrtek, 13.05  po maši, ob cca 20.00 v 
cerkvi 

 

 

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

