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Nedelja sredstev družbenega 

obveščanja – 16. maj 2021 

 Sedma velikonočna nedelja je 

posvečena sredstvom družbenega 
obveščanja – medijem in vsem, ki pri 

njih delajo in sodelujejo. 
  

Letošnja poslanica svetega očeta Frančiška za 

55. svetovni dan sredstev družbenega 

obveščanja je z naslovom: »Pridi in poglej«.  

Papež opozarja, da smo velikokrat priče, kako iz 

različnih razlogov in včasih zgolj iz banalnega 

narcisizma prirejajo novice in celo slike.  

To kritično zavedanje ne sili k demoniziranju 

orodja, ampak k večji sposobnosti razločevanja 

in k bolj zrelemu čutu odgovornosti tako za 

širjenje kot za sprejemanje vsebin.  

Vsi smo odgovorni za komunikacijo, ki jo 

opravljamo, za informacije, ki jih dajemo, za 

nadzor, ki ga lahko skupaj vršimo nad lažnimi 

novicami s tem, da jih razkrinkamo. Vsi smo 

poklicani, da smo priče resnice. 

V komunikaciji ne more nobena stvar 

popolnoma nadomestiti videnja človeka. Po 

dolgi izolaciji zaradi koronavirusa nas čaka 

izziv, da več komuniciramo preko srečevanja 

ljudi tam, kjer so in kakršni so. 
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»Sveti Oče, ohrani jih, da bodo eno 

kakor midva. Izročil sem jim tvojo 

besedo, svet pa jih je zasovražil, 

ker niso od sveta, kakor jaz nisem 

od sveta« (Jn 17, 11.15). 

 

»Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja 

v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog 

ostaja v njem« (1 Jn 4,16). 

Neznani avtor pisma Diognetu iz 2. stoletja 
je o kristjanih svojega časa zapisal: »Živijo v 
mesu, a ne živijo po mesu. Mudijo se na 
zemlji, a njih domovina je v nebesih. 
Pokorni so zakonitim postavam, a s svojim 
življenjem prekašajo postave. Ljubijo vse, a 
vsi jih preganjajo. Ne poznajo jih, in jih 
vendar obsojajo. Ubogi so a bogatijo mnoge; 
vsega jim manjka in imajo vsega v izobilju 
…«  

Svoje naštevanje lastnosti kristjanov, ki jih 
delajo tako različne od poganov, povzema s 
stavkom: »Da na kratko povem: kar je v 
telesu duša, to so na svetu kristjani.« 

 

Ko to beremo, se nam samo od sebe 
zastavlja vprašanje: Ali smo mi, današnji 
kristjani, duša tega našega sveta? 

 

Gospod Bog, kako si te želim videti!  

Nočem pa ljubiti zoprnega in komolčarskega 

sodelavca, predrznega in posesivnega prijatelja, 

hrupnega soseda. 

Rad bi te videl, nimam pa rad vsiljivih pralcev 

vetrobranskega stekla in pouličnih prodajalcev.  

Ne prenašam ciganov, jezim se na priseljence, 

ki prihajajo, da nam kradejo delovna mesta. 

Rad bi te videl, ne prebavljam pa domačega 

župnika, ker hoče vedno narediti vse sam in po 

svoje; ne prebavljam škofa, ker se ne zna 

odločati; ne prebavljam papeža, ker preveč 

potuje. 

Gospod Bog, ljubim tebe. 

Ti nisi napadalen ne posesiven,  

nisi predrzen ne hrupen,  

nisi nadut ne nadležen.  

Ti si popoln. Ti mi ne povzročaš nobenih 

nevšečnosti. 

Gospod Bog, ali moram res ljubiti tudi zoprne 

ljudi, če te hočem videti? 

Ali ne moreš storiti, da bi se te dalo videti v 

jutranji zarji in v sončnem zahodu, v  morjih in 

na gorskih vrhovih ali vsaj v obrazih lepih in 

simpatičnih ljudi? 

Ne. Resnično te lahko vidim le tako, da ljubim 

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

 

 

 

NOVA  GORICA 

N 16.5. 
7. velikonočna nedelja  

– sv. maši ob  9. in 11. uri 

P 17.5. 19.00 + starši Perne 

T 18.5. 19.00 + Silva in Venček Berce 

S 19.5. 19.00 v čast sv. Jožefu 

Č 20.5. 19.00 v zahvalo 

P 21.4. 
18.00 

19.00 

adoracija, spoved 

 ++ Pavšič 

S 22.5. 19.00 + Janko Bizjak 

N 23.5. 
BINKOŠTI 

8.00 

9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 

+ zdravnik Saksida 

v zahvalo 
 

Možnost prejema obhajila po maši je ob nedeljah 

ob 12. uri.  

Devetdnevnica pred binkošti in birmo poteka vsak 

večer ob 19. uri. Pridružite se in skupaj 

pričakujmo Svetega Duha. 

Spoved za birmance in njihove domače bo v petek 

ob 17. uri. Za vse druge bo priložnost ob 18. uri in 

v tem času bo tudi češčenje Najsvetejšega. 

Birma bo naslednjo nedeljo ob 11. uri. Birmoval 

bo škof dr. Jurij Bizjak. Zaradi omejitev je cerkev 

ob 11. uri rezervirana samo za birmance in njihove 

domače. Drugi pridite k maši ob 8. ali ob 9. uri. 

Šmarnice po spletu na www.zng.si – prenos v živo - so ta teden zaradi devetdnevnice 

ob 20. uri. Pridružite se in naj bo to lepa večerna družinska molitev. 

Št. 20/ 16.5.2021 / 7. velikonočna nedelja 
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Krizmena maša bo v koprski stolnici v četrtek, 20. maja ob 10. uri. 

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. 

COVID-19: epidemija počasi pojema. Sporočilo odgovornih: »Pri verskih obredih, 
bogoslužjih, molitvah in drugih verskih praksah se število ljudi, ki kolektivno 
uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, omeji na 50-odstotno zasedenost 
zmogljivosti sedišč, na prostem pa na največ 50 udeležencev. Medosebna razdalja 
med udeleženci mora biti v vseh primerih najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz 
skupnega gospodinjstva.« Preostali verniki ste vabljeni, da sledite maši preko 
medijev: TV, radia ali spleta; lahko pa pridete k molitvi ali prejemu zakramentov 
spovedi in obhajila. Za slednje se dogovorite z duhovnikom. Prosimo vas, da bi še 
naročali maše. Držimo se navodil in molimo za zdravje! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Danes je 7. velikonočna nedelja- nedelja sredstev družbenega obveščanja.  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. 
 

• Prvo obhajilo bo 25 naših otrok prejelo danes na Sveti Gori pri maši ob 11.30. 

Otrokom in njihovim družinam čestitamo in želimo lepo praznovanje. Naj Jezus 

postane njihov »vsakdanji kruh« življenja. Bodimo našim otrokom zgled živega 

krščanstva. 
 

• Verouk  poteka v živo po sporedu. Zadnje ure verouka bomo spovedovali naše 

otroke. 
 

• Prvoobhajanci – v sredo, 19. maja se zberemo ob 17. uri pred cerkvijo, ker 

bomo imeli skupno druženje. 
 

• Župnijsko romanje na Sveto Goro bomo imeli v nedeljo, 30. maja z mašo 

ob 10. uri. Ob 8. uri bomo začeli z molitvijo križevega pota. Dobimo se pri 1. 

postaji. Vabljene posebej družine naših veroukarjev. 
 

• Birma bo pri nas v soboto, 19. junija, ko bo 10 mladih prejelo zakrament 
potrditve. Molimo zanje in njihove družine. 

 

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

Dovoljeno je večje število udeležencev. Razmik med posamezniki ali 

družinami mora biti 1,5m. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 
KROMBERK - VOGRSKO 

N. 16. 5. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

†† Fanica, Abel Furlan, 126 

P. 17. 5. Vogrsko ob 19h  † Milan Fornazarič, 34 

T. 18. 5. Kromberk ob 19h V čast Materi B. za zdravje 

S. 19. 5. Vogrsko ob 19h  † Ivan Marvin, 64 c 

Č. 20. 5. Kromberk ob 19h † Franc Luzar 

P. 21. 5. Kromberk ob 19h Bogu v zahvalo za dobrote 

S. 22. 5. Kromberk ob 19h † Nada Komel 

N. 23. 5. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za nove duhovne poklice 

Za žive in †† župljane 
 

COVID-19: epidemija se 
umirja – glede oznanil sledite 
sporočilom preko medijev in 
na www.zng.si ter FB Župnija 
Kromberk! Pri maši je lahko v 
cerkvi zasedenih pol sedišč z 
medsebojno razdaljo 1,5 m 
(razen družin, ki so skupaj). 
Škofje ostalim priporočajo, da 
sledijo maši preko sredstev 
javnega obveščanja (TV, radio, 
splet). 

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

Otroci in starši, s katehistinjo (katehetom) se dogovorite za srečanje (verouk, 

udeležba pri maši, šmarnicah…). Starši, pomagajte otrokom! 

Birmanski kandidati, nekateri ste res prizadevni. Ob sredah je še dvakrat zoom 
tečaj priprave. Vzamete resno! Čakam vas pri maši (lahko med tednom). 

Birma bo predvidoma v soboto, 12. junija dopoldne v Kromberku, popoldne na 
Vogrskem. 

Prvo sv. obhajilo bo na Vogrskem 25. junija, v Kromberku pa predvidoma 30. maja 
(se še dogovorimo). 

 

 

 

 

 

 

 

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 

7.veliknoč.-  
16.05.2021 

10. 00 

19.30  

župnijska m. za žive in +  

+ mama in stari starši                
                   Živec- Bandelj 

P. 17.05.-   19.30 + Stanislav Velišček 
T. 18.05.  19.30 +druž. in sorodnike  

              Zadnik in Leban 
S.19.05  19.30 + Franc Rijavec 
Č.20.05.-  19.00  

19.30 

 -molitev pred Najsvetejšim 
  +Curk Ivan 

P.21.05. 19.30 +Maruška in starši Žerjal 
S.22.05 - 19.30 v dober namen (Z.) 

BINKOŠTI 
23.05.2021 

10.00 

19.30  

Župnijska m. za žive in ++ 
V čast Svetemu Duhu za 
razsvetljenje 

 

VEROUK V TEM TEDNU ZA VSE SKUPINE 
po običajnem urniku (poned.skup.7.8.9. razr.)v 
cerkvi in (torek, skupine od 1.- 6.razr.) po 
dogovoru. Maska !!! 

 »Razpotegnjeno« devetdnevnico pred 
birmo nadaljujemo /spl.str.BIRMANCI/: 
3.dan devetnevnice  - 16.5,-  ned. 16. maja  - 
bolj priporočeno pri večerni maši. Birmanci 
sodelujejo  po dogovoru na svoj način. 

 4. dan devetdnevnice  – 23.maja – BINKOŠTI 
– pri obeh sv. mašah. 

5. dan devetdnevnice  – 27.maja – četrtek – 
god bl. Alojzija Grozdeta, zavetnika mladih. 

 Šmarnice za odrasle in mlajše ob 19.uri.– Vabljeni k  molitvi z Marijo,ki jo imenujemo tudi 

Mati Cerkve,  nas vse ljubečo mamo. Veroučenci (za izkustvo molitve rožnega venca, 
prošenj…) na izpitu ljubezni. 

 S r e  č a n j e  vsaj enega od staršev naših bodočih prvoobhajancev -v četrtek, 20. maja  
po maši, ob cca 20.00 v župnijski cerkvi oz. po dogovoru. 
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