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YOUCAT – katekizem za mlade 

Kako naj prav častimo v kruhu in vinu 

navzočega Gospoda? 
 

Ker je Bog v posvečenih podobah kruha 

in vina resnično navzoč, moramo z 

največjim spoštovanjem shraniti svete 

darove ter moliti našega Gospoda in 

Odrešenika, ki je navzoč v Najsvetejšem.  

Če po obhajanju evharistije še ostanejo 

posvečene hostije, jih v svetih posodah 

shranimo v tabernaklju. Ker je v njem 

navzoče 'Najsvetejše', je tabernakelj 

najčastitljivejši prostor vsake cerkve. 

Pred vsakim tabernakljem pokleknemo. 

Gotovo bo Kristusa tisti, ki resnično hodi 

za njim, prepoznal v najrevnejših in mu v 

njih služil. Bo pa tudi našel čas, da bo 

ostal v tišini pred tabernakljem in daroval 

svojo ljubezen evharističnemu Gospodu. 

Nekatere cerkve so odprte ves dan in 

vabijo, da se vstavimo za trenutek in 

pozdravimo Jezusa. 

Ko gremo mimo cerkve in če imamo vsaj 

malo časa, je zelo lepo, da stopimo v 

cerkev za kratko molitev. V drugem 

primeru pa vsaj v duhu pozdravimo Jezusa: 

»Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, 

Presveto Rešnje telo, zdaj in vekomaj. 

Amen.« 

 

 
 
 

 

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. 
 

 

PRAZNIK SVETE TROJICE PRAZNIK REŠNJEGA 

TELESA IN KRVI 

Obhajamo praznik Svete Trojice, ki nam 
govori o skrivnosti enega Boga v treh 
Osebah, ki so Oče, Sin in Sveti Duh. Sveta 
Trojica je občestvo Božjih Oseb, ki so ena 
z drugo, ena za drugo, ena v drugi. Ta 
vzajemnost je Božje življenje, skrivnost 
ljubezni živega Boga.  

 
Resnica o Sveti Trojici, ki se s krstom naseli v 
duši vsakega kristjana, je temeljna resnica 
naše vere. Cerkev vse dela v imenu te Svete 
Trojice. Po njej v nas prihaja dobrota Očeta, 
ljubezen Sina in moč Svetega Duha. 

In mi smo poklicani da prav v tem času, v 
katerega nas je postavil Bog Oče, moramo 
izpolniti tisto zamisel, ki jo ima o nas. Nihče 
drug ne bo tega storil namesto nas. 

Na četrtek po prazniku Svete Trojice obhaja 
Cerkev že od 13. stoletja naprej poseben 
praznik v čast svetemu Rešnjemu telesu in 
krvi. 

Evangelist Marko nam pripoveduje, na 
kakšen način je Jezus s svojimi apostoli 
praznoval svojo zadnjo veliko noč. 

S tistimi nekaj besedami: »To je moja kri, kri 
zaveze …« je Jezus priklical v spomin vse 
tiste dogodke iz Stare zaveze, ko so se 
opravljale daritve vseh izraelskih generacij. 
S tem ko je to storil, je dokončno odpravil 
vse prejšnje daritve, kajti edinstvena in 
dokončan daritev, v kateri je žrtvoval sam 
sebe, je vse ostale daritve napravila za 
nekoristne. Jezus preko daritve svoje krvi in 
odhoda k Očetu da jasno vedeti, da se s tem 
odpira večno kraljestvo za vse. 

Po tem prazniku nas torej Cerkev vodi v 
samo središče naših odnosov z Bogom in 
poveličuje Jezusa, ki je vse to uresničil s 
svojo žrtvijo in svojo daritvijo, ki se še danes 
uresničuje pri sleherni daritvi svete maše. 

 
 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N 30.5. 
Sveta Trojica 

– sv. maša ob 8.,  9. in 11. uri 

P 31.5. 19.00 ++ Perne 

T 01.6. 19.00 + Peter Benkič 

S 02.6. 19.00 + Mirko Levstek 

Č 03.6. 

9.00 

18.00 

19.00 

za žive in + župljane 

adoracija, spoved 

+ Franko Bratina 

P 04.6. 19.00 v čast Svetemu Duhu 

S 05.6. 19.00 + g. Dominik Brus 

N 06.6. 
9.00 

11.00 

+ Vera Prijon 

za žive in ++ župljane 
 

Zaključek šmarnične pobožnosti  bo jutri. 

Zahvaljujem se vsem družinam prvoobhajancev in 

birmancev, ki ste pripravljali in vodili. Hvala 

vsem, ki ste se pridružili, da smo skupaj častili 

našo nebeško Mater Marijo.   

Zapovedan praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi 

bo v četrtek. Vabljeni k češčenju in sveti maši. 

Prvi petek in prva sobota nas vabita k češčenju 

Srca Jezusovega in Srca Marijinega. Veliko nas se 

je posvetilo in smo obljubili, da bomo za prve 

petke in prve sobote prihajali k sveti maši. Ne 

pozabimo na obljubo. 

Obhajilo na domu za bolne in starejše bo v petek dopoldne. 

Gospodarski svet ima sejo v sredo ob 20. uri. 

Danes bomo krstili Nejo in Anžeta. Staršem čestitamo, da so bili odprti za življenje in 

da so se odločili krstiti svojega otroka. Ob tej priložnosti vabim še druge, da se z 

veseljem odločajo za življenje, saj vsak otrok prinaša novo upanje in radost. Glede 

krščevanja pa ni več problem. Pridite in se dogovorimo. 

Št. 22/ 30.5.2021 / SVETA TROJICA 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


 

 

 

 

 

• Kvatrna miloščina današnje nedelje je za semenišče in za potrebe škofije. Hvala 

vam! 

• Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu, ki ga še posebej častimo in se mu 

priporočamo ob prvih petkih. 

• Sveto rešnje Telo in Kri kot zapovedan praznik obhajamo v četrtek. Pridimo 

počastit Gospoda!  

• Vabimo vas, da brezplačno namenite 1 % svoje dohodnine Katoliški cerkvi v 

Sloveniji. Na spletni strani Slovenske škofovske konference je pripravljen obrazec, ki 

ga zavezanci natisnete, izpolnite, podpišete in pošljete na: Finančni urad Ljubljana, 

Davčna ulica 1, p. p. 107, 1001 Ljubljana. Vlogo lahko zavezanci oddate tudi 

preko spletnega portala e-davki (Prijava > Dokumenti > Zahteva za namenitev dela 

dohodnine za donacije (Doh-Don)). Rok za oddajo vloge je do ponedeljka, 31. maja 

2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Danes je praznik Svete Trojice – naša župnija roma na Sveto Goro. Na Kapeli 

bodo maše kot običajno, ob 10. uri bo prenos maše tudi po spletu. 

   Prejem obhajila od 11.15 do 11.45. Romanje na Sveto Goro se začne z molitvijo 
križevega pota na Prevalju ob 8. uri ter mašo v baziliki ob 10. uri. Birmanci se 

bodo predstavili pri večerni maši ob 18. uri.  
 

• Duhovniki obeh dekanij bodo v sredo, 2. junija na Kostanjevici obhajali DAN 

POSVEČENEGA ŽIVLJENJA. Začeli bomo s sveto mašo ob 9. uri in nadaljevali z 
bratskim druženjem. 

 

• Praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi bomo obhajali v četrtek, 3. junija. Svete 

maše bodo ob 7.00, 10.00 in 19.00. Pri večerni maši bomo imeli tudi slovesno 
procesijo Sv. RTK. Posebej vabljeni prvoobhajanci in birmanci. Zapovedani 

praznik navzočnosti živega Jezusa v zakramentu Evharistije. 
 

• Verouk  bo pri nas do nedelje, 13. junija. Zaključevali pa bomo v tednu med 6. in 

13. junijem. Kdor še ni, naj prinese katehetom veroučno spričevalo. 
 

• Prvoobhajanci – tudi v sredo, 2. junija bomo imeli skupni verouk v cerkvi ob 17. 

uri. 
 

• Prvi petek z obiskom bolnikov na domu, mašo v DUNGu in litanijami Srca 

Jezusovega ob 18.45 pred Najsvetejšim. Na prvo soboto se bomo posvetili MB z 
litanijami ob 18.45. 

 

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

Dovoljeno je večje število udeležencev. Razkuževanje in maske so obvezne, 

prav tako razmik med »mehurčki«. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si KROMBERK - VOGRSKO 

N. 30. 5. 
Kromberk ob 9h  

Kromberk ob 1030 

† duhovnik Dominik Brus 

Za žive in †† župljane 

P. 31. 5. Vogrsko ob 19h  V čast Svetemu Duhu, 47 

T. 1. 6. Kromberk ob 19h † Albert Belingar 

S. 2. 6. Vogrsko ob 19h  V dober namen, 131 

Č. 3. 6. 
Vogrsko ob 10h 

Kromberk ob 19h 

Za žive in †† župljane 

† škof Metod Pirih 

P. 4. 6. Kromberk ob 19h † Marija Laharnar - osmina 

S. 5. 6. Kromberk ob 19h † Ignac Jakin 

N. 6. 6. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† Mozetič 

Za žive in †† župljane 
 

Prvoobhajanci v Kromberku 
danes med mašo ob 1030 prvič 
prejmejo Jezusa pod podobo 
kruha. Ta maša je rezervirana 
zanje in za njihove domače, za 
ostale je ob 9h. Podprimo jih z 
molitvijo! 
Birmanci, začenjamo z 
devetdnevnico pred birmo 
(birma bo 12. junija ob 10h v 
Kromberku in ob 15h na 
Vogrskem). Vzemimo resno ! 

Spoved pred birmo: v Kromberku na prvi petek, 4. 6. od 17h dalje (g. Lojze Kržišnik), na 
Vogrskem v nedeljo, 6. 6. od 15h dalje (g. Marko Kos). Župnik bom na razpolago tudi ob 
mašah. 

Krst: danes popoldne bo v Kromberku krščena Sara Drnovšček. Staršem čestitamo! 

Otroci in starši, pred nami so zadnji dnevi verouka. Nekateri boste spričevala prejeli že ta  

teden med mašo - po dogovoru s katehistinjami. Veroučenci, ki jih učim župnik, pridite k 

verouku po urniku! 

Telovo v četrtek je zapovedan praznik. Pridite počastit Jezusa! 

Marija Laharnar, Toma Brejca 10 (85 let) je umrla 22. 5. 2021. 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 
Nedelja sv. 

Trojice 
30.5.2021 

10. 00 
19.00   

19.30  

Župnijska m. za žive in + 

šmarnice in češčenje   

+Štefanija, Mirko Murovec 

P. 31.05.-  
sklep š.  

19.00 
19.30 

- litanije M. Božje pojemo 
+Boris Markič 

T. 01.06.  19.30  - po Marijinih namenih 

S. 02 .06. 19.30  - p.o.n. 

Č. 03.06.- 
SV.REŠNJE 
TELO IN KRI 

10.00 

19.00  

19.30 

  p.o.n.- češč. po maši  
 -molitev pred Najsvetejšim 
 - za žive in rajne iz župnije 

P.04.06. – 
prvi petek 

19.30 
+Bris Markič 

S.05.06 –  
sob. po 
1.petku 

19.30 
Spoved na sv.Gori 
+Jožef Koršič 

10. nedelja  
med  letom 
06.06.2021 

10. 00 
19.00   

19.30  

Župnijska m. za žive 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.razreda). 

 Devetdnevnico nadaljujemo: 
6 dan devetdnevnice  – 30.maja –ned.;/  
7. dan devetdnevnice  – 03. junija – četrtek – 
zapovedan  PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN 
KRVI ./birmanci sodelujemo ob 19. uri in pri 
večerni sv. maši/.   
8. dan devetdnevnice  –ned., 06. junija – pri eni od  
obeh sv. maš / dogovor pri verouku v ponedeljek! / 

 MESECA JUNIJA  - bližnja   duhovna  
priprava s spovedjo: pred mašo in med 
češčenjem ob 19.00 – župnik; na prvi petek od 
19.00 dalje pater s Svete Gore; - 

Soboto 5.6  spoved na Sveti Gori. 
Birmanci, domači: ob 9. uri se zberemo pri 
križu, postaja 7, pot skozi rov, spokorno  

bogoslužje /na Frančiškovem hribu/ in spoved v baziliki predvidoma do 12.ure. 

Birma v župnijski cerkvi 13. junija 2021 ob 10. uri, cerkev rezervirana samo za birmance, 

botre in domače. V istem tednu,  torek 9.junija (vizitacija,srečanje in maša; ob 20.00 srečanje 

z ŽPS in GS ter prijavljenimi.  

 Natančnejša navodila na spletni strani župnije Solkan in v oznanilih prihodnje ned. 6.6.) 

 

 

https://katoliska-cerkev.si/brezplacno-namenite-1-svoje-dohodnine-katoliski-cerkvi
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/masni-nameni

