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YOUCAT – katekizem za mlade 

Kaj pomeni: Cerkev je 'tempelj Svetega 

Duha'? 

Cerkev je prostor v svetu, kjer je Sveti 

Duh povsem navzoč.  

Izraelsko ljudstvo je častilo Boga v 

jeruzalemskem templju. Tega templja ni 

več. Na njegovo mesto je stopila Cerkev, 

ki ni vezana na določen kraj. »Kjer sta 

namreč dva ali so trije zbrani v mojem 

imenu, tam sem sredi med njimi« (Mt 

18,20).  

Kristusov duh jo oživlja: prebiva v besedi 

Svetega pisma in je navzoč v svetih 

znamenjih, zakramentih.  

Živi v srcih vernikov in govori iz njihovih 

molitev. Vodi jih in obdarja z darovi  – 

preprostimi, pa tudi nenavadnimi.  

Kdor se prepusti Svetemu Duhu, lahko 

doživi resnične čudeže.  

 

 
 

Ali je lahko kristjan popoln individualist? 
 

Ne, kristjan ne more nikoli biti popoln 

individualist, kajti človek ima že po naravi 

družbeno razsežnost.  

Vsak človek ima mater in očeta; sprejema pomoč 

od drugih in je dolžan pomagati ter razvijati svoje 

talente v dobro vseh.  

Ker je človek »podoba« Boga, na neki način 

odseva Boga, ki je troedini.  

Ljubezen je konec koncev osrednja zapoved za 

vse kristjane; po ljubezni smo v globini in v 

osnovi napoteni drug k drugemu: »Ljubi svojega 

bližnjega kakor samega sebe« (Mt 22,39). 
 
 

 

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. 
 

 

Prikazali so se jim jeziki, podobni 

plamenom, ki so se razdelili, in nad 

vsakim je obstal po eden. 

Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in 

začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim 

je Duh dajal izgovarjati. Apd 2, 3–4 

 

Danes praznujemo praznik Svetega Duha. To je 

dan veselja. To veselje lahko občutimo, če 

Svetemu Duhu damo popolno prostost, da v nas 

lahko deluje v vsej svoji polnosti. 

Božji Duh je zavel skozi srca, ki so ga sprejela, 

in veje že stoletja. Vodil je očake, preroke in 

vse Božje ljudstvo skozi vso zgodovino 

človeštva.  

Veselimo se toliko svetih likov v cerkveni 

zgodovini, mislimo na postave papežev 

sedanjega časa, pa tudi na mnoge druge 

osebnosti.  

Vidimo ga v delih tistih, ki so med nami in so 

Duha po Kristusovi obljubi prejeli z odprtim 

srcem – z odprtimi rokami ga delijo naprej.  

Tudi v našem času je navzoč v ljudeh, ki so 

zmožni pod vodstvom Božjega Duha velikih 

del.  

In kako se dogaja z nami?  

Je mogoče v našem življenju razbrati moč in 

delovanje Svetega Duha? Kako boječi smo, 

kadar bi morali pokazati svojo vero! Binkošti 

pa nas spodbujajo, da se čimbolj zavestno vsak 

dan prepuščamo skrivnostnemu vodenju 

Svetega Duha.                    Po: Bogoslužno leto B 

 

Manjša skupina žensk in moških se je 

zaprla v neko sobo. Strah jim preprečuje, da 

bi jo zapustili in šli v javnost oznanjat 

evangelij. 

Pride Sveti Duh. Strah izgine. Vrata 

odprejo na stežaj in vesela novica odmeva 

po svetu. 

Našim glavam ni lahko razumeti, kdo je 

Sveti Duh, toda naše oči vidijo sadove 

njegove navzočnosti: pogum, sposobnost 

takšnega govora, da te vsi razumejo, 

domiselnost, nenehna prenova. 

Kadar Duha ni, se vrata spet zaprejo. 

Župnijam, združenjem, gibanjem, 

skupinam in posameznim kristjanom, ki 

zadržujejo zase veselo novico, jo 

premetavajo po ustih, kakor da je bombon, 

jo zožijo na predmet študija, na pretvezo za 

pridobitev moči v Cerkvi in v družbi, na 

predmet pogovora, na izhodišče za zelo 

izbrane molitvene namene, primanjkuje jim 

darov Svetega Duha. 

Če ne prosijo in ne sprejmejo Duha, živijo 

v iluziji, da so živi. Sicer hodijo naokoli, a 

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

 

 
 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N 23.5. 
Binkošti  

– sv. maša ob 8.,  9. in 11. uri 

P 24.5. 19.00 za zdravje 

T 25.5. 19.00 ++ Pavšič 

S 26.5. 19.00 v čast Svetemu Duhu 

Č 27.5. 19.00 + Albina Zorman Lazar 

P 28.4. 
18.00 

19.00 

adoracija, spoved 

 za zdravje 

S 29.5. 19.00 ++ Rozman 

N 30.5. 
Sv. Trojica 

9.00 

11.00 

za družino 

za žive in ++ župljane 
 

Danes bo škof msgr. Jurij Bizjak birmal 24 

birmancev, trem katehumenkam bo podelil prvo 

sv. obhajilo in eni še krst. Vsem iskrene čestitke s 

željo, da bi ostali Kristusovi učenci in pričevalci 

evangelija. 

Zaključujemo veroučno leto. Celo leto smo kljub 

težki situaciji zaradi corona virusa intenzivno 

delali in v tem tednu se bomo Bogu zahvalili za 

vse podarjene milosti in veroučenci bodo prijeli 

veroučna spričevala. Zaključni sveti maši ob 19. 

uri so lepo vabljeni tudi starši. V ponedeljek bo za 

veroučence 3., 4. in 5. razreda. V torek bo za  

veroučence 1. in 2. razreda. V sredo pridejo na vrsto veroučenci 6. in 7. razreda. Letošnji 

birmanci pa dobijo veroučna spričevala pri maši v četrtek. 

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. 21/ 23.5.2021 / BINKOŠTI 

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


 

 

 

 

 

GOK – Goriška območna karitas ima srečanje pri konkatedrali v torek, 25. 5. ob 1930. 

Kvatrna miloščina prihodnje nedelje je za semenišče in za potrebe škofije. Hvala vam! 

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! 

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! 

Spletne strani o prenosu maš: www.katoliska-cerkev.si; www.sku.rkc.si; 

www.evharistija.eu; www.portal.pridi.com … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Binkošti – prihod Svetega Duha. Na binkoštni praznik se izpolni Jezusova 

obljuba, da bodo učenci prejeli Tolažnika, moč Svetega Duha. Binkoštni praznik je 
dan rojstva Cerkve, ki postane po apostolih »živa priča Jezusovega vstajenja«.  

Molimo za letošnje birmance in oživimo v sebi darove Svetega Duha. Ob 10. uri bo 
prenos maše na spletu. Prejem obhajila od 11.15 do 11.45.  
 

• Verouk  poteka v živo po sporedu. V tednu, ki je pred nami bomo spovedovali 

otroke, ki obiskujejo verouk. Zaključek verouka bomo imeli v nedeljo, 13. junija. 
 

• Prvoobhajanci – v sredo, 26. maja se zberemo ob 17. uri pred cerkvijo, ker bomo 

imeli skupno druženje, ki je odpadlo pretekli teden. 
 

• Prihodnjo nedeljo, s praznikom Svete Trojice, zaključujemo velikonočni čas. 

Župnija roma na Sveto Goro. Na Kapeli bodo maše kot običajno. 
 

• 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, ki bodo pripravili razmišljanja ob 

postajah. 
 

• 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. 23. 5. 
Binkošti 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za nove duhovne poklice 

Za žive in †† župljane 

P. 24. 5. Vogrsko ob 19h  †† Milka in Severin G., 131 

T. 25. 5. Kromberk ob 19h † Ljudmila Korenjak 

S. 26. 5. Vogrsko ob 19h  †† Pohler, 42 

Č. 27. 5. Kromberk ob 19h † Marta Černe – osmina 

P. 28. 5. Kromberk ob 19h † Danijel Leban 

S. 29. 5. Vogrsko ob 19h †† Ivan in Marija Gorjan, 71 

N. 30. 5. 
Sv.Trojica 

Kromberk ob 9h  

Kromberk ob 1030 

† duhovnik Dominik Brus 

Za žive in †† župljane 
 

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! 

Druga spoved prvoobhajancev bo v Kromberku v četrtek ob maši.  

Prvoobhajanci: Sara, Matevž, Eva, Filip, Lara M., Tomaž, Evelin, Nela in Lara Ž. 

bodo v Kromberku prihodnjo nedeljo med mašo ob 1030 prvič prejeli Jezusa pod podobo 

kruha. Zaradi omejitev bo ta maša rezervirana zanje in za njihove domače, za ostale ob 

9h. Podprimo jih z molitvijo! 

Birmanski kandidati, nekateri ste res prizadevni. Ob sredah je še enkrat zoom srečanje. 

Vzamete resno! Čakam vas (z zvezki) pri maši na Vogrskem v sredo, v Kromberku v 

četrtek. 

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

Erika Zaletel in Rok Smrekar se bosta poročila v Kromberku v soboto. Čestitamo! 

Marta Černe, Vinka Vodopivca 54 (72 let) je umrla 14. 5. Naj počiva v miru! 

 

 

 

 

 

 

 

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 
BINKOŠTI 
23.5.2021 

10. 00 
19.00 

19.30  

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

P. 24.05.-   
Marija 
Pomočnica 

19.30 +Vojko Remiaš 

T. 25.05. –  19.30 za milost posredovanja vere 
S.26.05 – 19.30 + Anton Matiazzi 
Č.27.05.-  

Alojzij 
Grozde, mč. 

19.00  

19.30 

 -molitev pred Najsvetejšim 

+Franc Simi, Avstralija 

P.28.05. – 19.30 +Brezigar Ida in Dragotin 
S.29.05 –    19.30 + Curk Ivan 

Nedelja sv. 
Trojice 

30.5.2021 

10. 00 
19.00   

19.30  

Župnijska m. za žive in + 

šmarnice in češčenje   

+Štefanija, Mirko Murovec 
 

VEROUK V TEM TEDNU ZA VSE SKUPINE 

po običajnem urniku (poned.skup.7.8.9. razr.)v 

cerkvi; (torek, skupine od 1.- 6.razr.)v rednem 
času.  Maska !!! 

 Devetdnevnico pred birmo nadaljujemo: 
5.dan devetnevnice  - 27.5,- god bl. Alojzija Grozdeta, 
zavetnika mladih.  Sodelujemo ob 19. uri  in pri maši.. 

 6 dan devetdnevnice  – 30.maja –ned.;/ pri eni od  
obeh sv. maš / dogovor pri verouku v ponedeljek! / 

7. dan devetdnevnice  – 03. junija – četrtek – 
zapovedan  PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN 
KRVI ./birmanci sodelujemo ob 19. uri in pri večerni 
sv. maši/   

ZAČETEK MESECA JUNIJA  - bližnja   
duhovna  priprava s spovedjo – 
ZAKRAMENTOM  SPRAVE za birmance in  

odrasle: na 7. dan devetdnevnice med češčenjem ob 19.0o – župnik; na prvi petek od 19.00 dalje 
p. s Svete Gore; soboto 5.6  možnost za spoved s spokornim bogoslužjem na Sveti Gori 
(dopoldne). 

 

 

 

http://www.katoliska-cerkev.si/
http://www.sku.rkc.si/
http://www.evharistija.eu/
http://www.portal.pridi.com/
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/masni-nameni

