
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
Premagajmo nadlogo klerikalizma.  
Cerkev je Kristusovo telo, polno različnih 
karizem, v kateri ima vsak član edinstveno 
vlogo. Vsi smo med seboj odvisni in si delimo 
enako dostojanstvo znotraj svetega Božjega 
ljudstva. 
Po Kristusovi podobi je resnična moč v 
služenju.  
Sinodalnost pastirje poziva, naj pozorno 
prisluhnejo čredi, ki jim je zaupana, laike pa, 
naj brez zadržkov in iskreno izrazijo stališča. 
Vsi poslušajo drug drugega iz ljubezni, v duhu 
občestva in našega skupnega poslanstva. Tako 
se bo moč Svetega Duha kazala na različne 
načine v celotnem Božjem ljudstvu in po 
njem. 

 
Kako prav beremo Sveto pismo? 
 

Sveto pismo beremo prav, če ga 
beremo molitveno, se pravi s pomočjo 
Svetega Duha, pod katerega vplivom 
je nastalo. Je Božja beseda in vsebuje 
odločilna Božja sporočila nam.  
(KKC 109–119, 137) 
 

Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, 
namenjeno vsakemu izmed nas. Zato 
moramo Svete spise sprejemati z veliko 
ljubeznijo in spoštovanjem: najprej 
velja to, da je treba Božje pismo 
resnično brati, to pomeni, da si ne 
izbiram posameznosti in ne prezrem 
celote. Celoto moram potem razlagati z 
ozirom na njeno srčiko in skrivnost: 
Jezusa Kristusa, o katerem govori 
celotna Biblija, tudi Stara zaveza. Svete 
spise moram torej brati v isti živi veri 
Cerkve, iz katere so nastali. 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 051/323 165 (g. Bogdan); 
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. 

 
 

Vina nimajo 

 
Vino za življenje ni nujno 
potrebno, kot voda in hrana, 
je pa potrebno za 
praznovanje; za kvalitetno 
življenje.  

V Stari zavezi je vino simbol 
veselja. Vina nimajo pomeni 
veselja nimajo, med njimi ni 
ljubezni, upanja, ne znajo 
praznovati in se veseliti. V 
njih ni vere in upanja v 
večno življenje. Ne 
dojemajo moči Božje 
ljubezni.  

Kakšna je svatba, če na njej 
ni veselja? Mar ni bolj kot 
svatbi podobna mrliškemu 
sprevodu, pogrebu?  

Koliko veselja je na naših 
obrazih pri sv. maši, v 
našem življenju?  

Bog blagoslavlja 
ljubezen  
Jezus je šel na svatbo in 
poskrbel za najboljše - 
lepo vino. Jezus prvega 
znamenja ni naredil na 
gori Sinaj ali v 
Jeruzalemskem templju, 
temveč na ohceti!  
Bog je prisoten v naših 
družinah, v ljubezni med 
možem in ženo. Sveti 
zakon je zakrament, kot 
je zakrament sv. maša in 
drugi zakramenti. 

Sveto pismo svari pred 
pijanostjo  
Evangelij ne podpira 
določenih vidikov kulta 
rimskega boga Bakusa 
ali grškega boga 
Dioniza; boga vina, 
cvetja, zabave, uživanja, 
objestnosti in 
veseljačenja.  
Kdor je mrtvo pijan se v 
resnici ne more veseliti 
in praznovati!  
Alkoholizem in druge 
zasvojenosti so posledica 
žalosti, razočaranja, 
dolgčasa, naveličanosti 
in obupa.  

Marija je opazila to, 
česar starešina svatbe ni 
opazil 

Marija ve od kje prihaja 
veselje. Kot žena in 
nevesta izprosi od ženina 
novega vina.  

V gibanje ne spravlja le 
Jezusa, temveč tudi nas. 
Kaže nam pot: »Karkoli 
vam poreče, storite«; to 
pomeni: živite po 
evangeliju, napolnite 
prazna srca, vaše 
življenje kliče po 
polnosti, ne bodite živi 
mrliči!  

Vodi Marija po pravi nas 
poti! 

	
 
 
 

NOVA  GORICA 
N	16.1.	 2.	nedelja	med	letom	-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	17.1.	 19.00	 +	Marta	Williams	Šušmelj	
(8.dan)	

T	18.1.	 19.00	 v	dober	namen,	B.F.	

S	19.1.	 8.00	
19.00	

za	sodelavce	
v	čast	sv.	Jožefu	

Č	20.1.	 	8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober	namen	
+	Radica,	Alojz	in	Ludvik	

P	21.1.	
8.00	
18.00	
19.00	

za	zdravje	
adoracija	
+	Zdenka	Žbogar	

S	22.1.	 	8.00	
19.00	

+	Tomaž	Panker	
po	namenu	

N	23.1.	
	

		9.00	
11.00	

	+	Erik	Strehar	
za	žive	in	++	župljane	

 

Verouk	 za	4.	 in	6.	 razred	 ta	 teden	
odpade.		
Starši	 veroučencev	 od	 4.	 do	 6.	
razreda	 bo	 v	 sredo	 ob	 20.	 uri	 po	
zoomu.		
Obred	sprejema	med	katehumene	
bo	 naslednjo	 nedeljo	 ob	 11.	 uri	 pri	
sveti	maši.	
Nova	 skupina	 katehumenov	
(odraslih,	 ki	 želijo	 prejeti	 krst,	
obhajilo	 in	 birmo),	 se	 bo	 začela	
srečevati	 v	 začetku	 marca.	 Vsi	 smo	
povabljeni,	da	spodbujamo	odrasle	k	
prejemu	zakramentov.	
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SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nedelja verskega tiska je danes, ko se spominjamo tega 
pomembnega področja v vzgoji in oblikovanju 
kristjanovega življenja zasebno in v družbi. 
Teden molitve za edinost kristjanov bo od 18. do 25. 
januarja. Letošnje geslo je: »Videli smo, da je vzšla 
njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2). 
Nedelja Božje besede 23. januarja nas spodbuja k 
branju in premišljevanju Božje besede, zapisane v Bibliji 
- Svetem pismu. 

 

GODOVI: 

N	16.1.	 2. ned. med letom 
P	17.1.	 Anton, puščavnik 
T	18.1.	 Marjeta Ogrska, red. 
S	19.1.	 Suzana, mučenka 
Č	20.1.	 Fabijan in Boštjan, mč 
P	21.1.	 Neža, mučenka 
S	22.1.	 Vincencij, mučenec 
N	23.1.	 Henrik, duhovnik 

 

Priprava na zakon bo 5. in 12. februarja na Kapeli (dve celodnevni soboti). Prijavite se: 
051/ 614-912. 
Katehumenat	 –	 priprava	 odraslih	 na	 prejem	 zakramentov	krsta,	 obhajila	 in	
birme.	 Pripravlja	 se	 nova	 skupina,	 ki	 se	 bo	 začela	 srečevati	 6.	 marca	 2022.	 Vsi	
zainteresirani	se	že	prej	oglasite	pri	domačem	župniku.	

NOVA GORICA - KAPELA  
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl 

Sv.	maše	na	Kapeli:	vsak	dan	ob	7.00	in	19.00.	Ob	nedeljah	ob	7.30,	10.00	in	18.00.		
	

• 	Druga nedelja med letom je tudi nedelja verskega tiska. Danes je dosegljivo 
ogromno tiskanega in digitalnega verskega gradiva namenjenega 
izobraževanju, informiranju in duhovnemu poglabljanju. Koliko je odprtosti in 
želje po bogatenju duhovnega življenja? 

• Verouk bo v dneh velikega števila karanten in okužb z virusom potekal v živo 
in po spletu. Starši bodo prejeli sporočilo katehetov. 
 

• Adventni dar – otroci za otroke še vedno lahko oddate k jaslicam, v 
zakristijo ali katehetu pri verouku. Od 140 razdeljenih adventnih koledarjev 
smo do danes prejeli »samo 21« hranilnikov pomoči ubogim. Učimo otroke 
odgovornosti za sovrstnike, ki ne živijo v blagostanju. 
 

• Zbiramo mailing listo vseh, ki bi želeli sprejemati poročila o dogajanju in 
življenju v naši župniji. Pri izhodu vzamete list in ga izpolnite ter oddate v za 
to pripravljen nabiralnik. Vaš e-mail naj bo čitljivo zapisano. 
 

• Za blagoslov domov se lahko priglasite še do praznika Gospodovega 
darovanja ali svečnice, 2. februarja. 
 

• Prihodnja nedelja, 3. med letom bo nedelja Božje besede. Naj bo izziv za 
teden do te nedelje: vsak dan posameznik ali družina vzemite v roke Sveto 
pismo in mu namenite 10 minut. Preberite odlomek in se o njem pogovorite. 
Naj postane to način molitve in srečanja z Božjo besedo. 

 

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
16.01.2022 

-ned.  
verskega tiska 

10. 00 
 

18.30 

za žive in + župljane 
češčenje ob 18.00  
za + iz družine (AM) 

P. 17.01.- 18.30 +Anton Mattiazzi 
T. 18.01. – 18.30 +Leopolda Cej (kot 

30.dan) 
S. 19.01 – 18.30 +Franc Markočič 

(kot 30.dan) 
Č. 20.01. – 18.00 

18.30 
 češčenje 
za zdravje in srečne 
poti 

P. 21.01. 18.30 ++ Birsa 
S. 22.01. 18.30 +Jožica Koren in 

sorodniki 
23.01.2022 
-ned. Božje 

besede 

10.00 
 

18.30 

za žive in + župljane 
češčenje ob 18.00  
po namenu 

	

4TEDEN	MOLITVE	ZA	EDINOST	
KRISTJANOV	-	od	18.	do	25.	januarja	2022.		
Letošnji	teden	molitve	za	edinost	kristjanov	
obhajamo	že	znotraj	triletnega	sinodalnega	
dogajanja,	ki	ima	tudi	bistveno	ekumensko	
razsežnost.																	

4SVETOPISEMSKI	MARATON	(od	22.	do	
27.	januarja)	tudi	letos	preko	spleta	pod	
znanim	geslom	»Glej,	vse	delam	novo«	(Raz	
1,25)(glej	navodila	za	branje).        

4DEL  BOŽJE BESEDE ZA NEDELJO – 
Bratje in sestre, različni so duhovni darovi, 
Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa 
je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki 
dela vse v vseh. Vsakomur se daje razodetje 
Duha v korist vseh. Vse to pa uresničuje en 
in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor 
hoče.(1 Kor 12,4-11)	

 
 
 
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 16. 1. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
† Mirko Belingar - obletna  
Za žive in †† župljane  

P. 17. 1. Vogrsko ob 19h †† Gotard, Bernarda in ostali,6 
T. 18. 1. Kromberk ob 19h † župnik Vinko Vodopivec 
S. 19. 1. Vogrsko ob 19h  † Marčela Stubelj – osmina 
Č. 20. 1. Kromberk ob 19h † Franc Luzar 
P. 21. 1. Kromberk ob 19h † Jan Zelinšček 
S. 22. 1. Kromberk ob 19h  †† Ivan in Marija Valantič 

N. 23. 1. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

† Majda Podgornik - osmina 
Za žive in †† župljane 

	

Vinko Vodopivec: danes se 
spominjamo obletnice 
njegovega rojstva v Ročinju, 
16. 1. 1878. 
Rajni: Marčela Stubelj, 
Vogrsko 82 a (83 let) je umrla 
8. 1., Majda Podgornik, V. 
Vodopivca 63 (73 let) pa 9. 1. 
2022. Naj počivata v miru! 
Verouk nadaljujemo po 
urniku. Pridite pripravljeni! 

Družinska maša bo prihodnjo nedeljo, ko bodo posebej sodelovali starši in otroci 7. in 8. 
razreda. Pripravnikom za birmo bodo starši izročili Sveto pismo. 
Otroci, za lačne otroke ste zbirali. Prinesite darove k jaslicam ali k verouku! 
Birmanski kandidati, prihodnjo nedeljo bere prošnje 7. razred verouka. 
Starši birmanskih kandidatov: pridite na kratek sestanek na Vogrskem jutri, v 
Kromberku pa v torek po maši (1930). 
Blagoslov družin: zaradi nevarnosti okužbe ne morem kar od hiše do hiše, lahko pa 
pridem k posamezni družini. V ta namen se prijavite (list ob oznanilih ali sporočilo preko 
SMS ali e-pošte). Obiskal bom tiste, ki bodo izrazili željo in ob upoštevanju PCT, maske, 
razkuževanja in razdalje. Obvestite se med seboj! 
 

 
 
 
 
 
 


