
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rešimo se virusa samozadostnosti.  
Vsi smo na istem čolnu. Skupaj 
sestavljamo Kristusovo telo. Če opustimo 
privid samozadostnosti, se lahko učimo 
drug od drugega, hodimo skupaj in služimo 
drug drugemu. Lahko gradimo mostove 
onkraj zidov, ki nam včasih grozijo z 
ločitvami – zidov starosti, spola, bogastva, 
različnih sposobnosti, stopnje izobrazbe itd. 

Premagujmo ideologije.  
Izogibati se moramo temu, da bi dajali večji 
pomen idejam kot resničnemu življenju v 
veri, ki jo ljudje živijo na konkreten način. 

Pogovor o sinodalnosti Cerkve 
Vabimo vas na drugo srečanje, ki bo v 
petek 29. januarja 2022 v prostorih 
konkatedrale ob 19.30. Tema pogovora 
bo: POSLUŠATI. 
Poslušanje je prvi korak sinodalnosti. 
Pogoj za poslušanje je odprto srce. Samo 
tako lahko preraščamo predsodke, ki so 
obrambni mehanizmi za uveljavljanje 
svojih prepričanj. 
Pomislim, ali znam slišati drugega?  
Ali lahko rečem, da mi kdo v župniji 
prisluhne? 
Ali župnik prisluhne nasvetu vernikov? 
Prisluhnemo oddaljenim kristjanom, zakaj 
so se oddaljili od Cerkve? 
Srečanje podarja milost, da bomo bolj 
pozorni pri poslušanju in da bomo res 
slišali, kaj želijo povedati drugi. 
Vsi ste lepo vabljeni. 

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. 

 
 

»Na vzhodu smo videli, 
da je vzšla njegova zvezda, 

in smo se mu prišli poklonit« 
(Mt 2,2) 

 
Teden molitve  

za edinost kristjanov 2022 
18. - 25. januar 2022 

 
Ker nas ljubi, nas kliče 
Bog, ki je Ljubezen, kliče vse   
ljudi pripadnike vseh narodov in ljudstev, vseh ras in kultur. Modri z Vzhoda so 
ugledali zvezdo in se napotili za njo. Vsi ljudje hrepenimo po Luči, Resnici, 
Dobroti in Lepoti. Še posebej hrepenimo po Luči v času teme, pandemije, 
ekonomskih in drugih kriz, sporov, krivic, vojn in drugih preizkušenj.  
 
Zvezda 
Poslanstvo kristjanov je, da smo zvezda – znamenje, ki kaže pot k Jezusu, ki je 
Luč sveta. Delitve med nami šibijo naše pričevanje in ovirajo ljudi, da bi našli pot 
do Kristusa. Kjer kristjani skupaj častimo Kristusa, odpiramo svoje zaklade ter 
izmenjujemo svoje darove, postajamo znamenje edinosti, ki jo je Bog namenil 
vsemu svojemu stvarstvu. 
 
Različnost darov 
Najgloblje hrepenenje človeka je, da obdari Boga. Modri so Kristusu prinesli 
različne darove: zlato, kadilo in miro. Številna krščanska izročila Jezusa dojemajo 
na različen način. Ko se kristjani zbiramo in pred Bogom odpiramo svoje zaklade, 
s tem obdarujemo tudi drug drugega in se medsebojno bogatimo.  
 
Modri so se vrnili domov po drugi poti 
Zbrani okoli Kristusa, se tudi mi vračamo domov »po drugi poti«. Bog nas vabi k 
spreobrnjenju: prenovi življenja, Cerkve in družbe. Četudi molimo in se postimo, a 
v nas ni ljubezni do bližnjih, ki potrebujejo našo pomoč, še vedno hodimo v temi 
in smo daleč od Boga. Nova - druga pot za Cerkve pomeni pot edinosti.  

 
 
 

NOVA  GORICA 
N	23.1.	 3.	nedelja	med	letom	-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	24.1.	 8.00	
19.00	

+	Terezija	in	++	Birsa	
v	zahvalo	

T	25.1.	 8.00	
19.00	

za	vero	
+	Lenard	in	Ernesta	Likar	

S	26.1.	 8.00	
19.00	

+	g.	Franc	Močnik	
+	Andrej	Zalašček	

Č	27.1.	 	8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober	namen	
+	Ivanka	Plešnar	

P	28.1.	
8.00	
18.00	
19.00	

zdravje,mir,dober	namen	
adoracija	
+	Rado	Klanjšček	

S	29.1.	 	8.00	
19.00	

++	Gorenjšček	
+	Antonija	Valentinčič	

N	30.1.	
	

		9.00	
11.00	

	za	žive	in	++	župljane	
++	Bascar	

 

• Katehumenom,	 ki	 bodo	 za	 Veliko	
noč	 prejeli	 zakramente	 uvajanja,	
iskreno	čestitamo.	
	

• Duhovno	branje	Svetega	pisma	bo	
v	ponedeljek	ob	19.30.	

	

• Prva	 spoved	 letošnjih	 prvoobha-
jancev	 bo	 v	 petek	 ob	 16.30.	 Prejeli	
bodo	 drugi	 zakrament	 v	 svojem	
življenju.	 To	 je	 zakrament	 Božje	
ljubezni	 in	 človekove	 sprave	 z	
Bogom	in	bližnjim.	

	

• 2.	 sinodalni	 večer	 bo	 v	 petek	
zvečer	 ob	 19.30.	 Vsi	 smo	 poklicani,	
da	 stopimo	 na	 skupno	 pot	 in	 da	 v	
svojem	srcu	začutimo	sinodalnost.	
	

 

Št. 4 / 23.1.2022 / 3. nedelja med letom 



SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nedelja Božje besede je danes. Posebej pomislimo na 
razodeto Božjo besedo v Svetem pismu ali Bibliji. 

Sinodalni večer bo v petek zvečer ob 19.30 v 
konkatedrali. Več na 4. strani. Stopimo skupaj na 
sinodalno pot, na katero nas vabi papež Frančišek. Vsak 
je pred  izzivom, ali stopi ali ne stopi na sinodalno pot. 
Na mestni občini Nova gorica bo (če bodo razmere 
dovoljevale) v petek ob 17h odprtje razstave Umetniki za 
Karitas.   

 

GODOVI: 

N	23.1.	 3. ned. med letom 
P	24.1.	 Frančišek Saleški, šk. 
T	25.1.	 Spreobrnjenje Pavla 
S	26.1.	 Timotej in Tit, škofa 
Č	27.1.	 Angela Merici, red. 
P	28.1.	 Tomaž Akvinski, uč. 
S	29.1.	 Valerij, škof 
N	30.1.	 Martina, mučenka 

 

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	 5.	 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.		
	

• 	Nedeljo	Božje	besede	praznujemo	danes..	Obenem	pa	smo	v	molitveni	osmini	
za	 edinost	 kristjanov.	 Božja	 beseda	 je	 temelj	 vsem	 krščanskim	 skupnostim.	 Z	
branjem	in	premišljevanjem	Svetega	pisma	bomo	našli	skupno	pot	na	katero	nas	
kliče	Kristus.	Skupna	molitev	nam	omogoča	dihanje	v	globinah	odrešenja.	

• S	 praznikom	 Spreobrnitev	 apostola	 Pavla	 v	 torek,	 25.	 januarja	 se	 zaključi	
teden	molitve	za	edinost	kristjanov.	
	

• Odrasle,	 ki	 bi	 želeli	 prejeti	 zakramente	 uvajanja	 (krst,	 birmo	 in	 obhajilo)	
vabimo,	da	se	priglasijo	v	novo	skupino	Katehumenata,	ki	 se	bo	začel	5.	marca	
2022	v	Šempetru.	Več	informacij	je	na	oglasni	deski.	
	

• Priprava	 na	 zakon	 bo	 5.	 in	 12.	 februarja	 pri	 nas	 na	 Kapeli.	 Prijavite	 se	 na	
telefonsko	št.:	051	614	912.	
	

• Zbiramo	 mailing	 listo	 vseh,	 ki	 bi	 želeli	 prejemati	 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	zapisan.	
	

• Ali	 razmišljate,	 da	 bi	 svojo	 izvenzakonsko,	 partnersko	 ali	 civilnozakonsko	
skupnost	obogatili	z	zakramentom	svetega	zakona.	Če	zberete	pogum	in	dovolj	
močno	ljubezen	se	oglasite	pri	župniku	p.	Niku.	
	

• Prihodnja	 nedelja,	 4.	med	 letom	 bo	 zadnja	 nedelja	 v	mesecu.	 Pred	 nami	 bo	
praznik	 Jezusovega	 darovanja	 ali	 svečnica	 s	 katerim	 zaključujemo	 v	 cerkvi	 s	
čudovitim	prikazom	Jezusovega	rojstva.	

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
23.01.2022 

Nedelja 
Božje besede 

10. 00 
 

18.30 

 žup.maša za žive in+ 
češčenje ob 18.00 
po namenu 

P. 24.01.- 18.30 za Božji blagoslov leta 2022 
T. 25.01. – 18.30 +Tomaž Panker (osmina) 
S. 26.01 – 18.30 +Marija Obljubek 

Č. 27.01. – 18.00 
18.30 

  -   molitev pred Najsvetejšim 
  +Magdalena Vižin (osmina) 

P. 28.01. 18.30 +Zoran in Zorana Peršolja 
S. 29.01. 18.30 p.n. 

 
30.01.2022 

10. 00 
 

18.30 

žup.maša za žive in + 
češčenje ob 18.00 nato sveta maša 
p. o. n. 

	

4SKUPAJ  NA POTI -  VSAKDANJI 
EKUMENIZEM 
/»Družina« (št.3/22) -s. E. Žerdin/: 

Ob 75.obletnici prihoda slovenskih 
sester v Črno Goro na Cetinje je znano,  
(po tem, ko so domovini Sloveniji 
izgubile vse) da se je zdravnik, član 
partije potrudil in naredil vse, da so 
sestre prišle delat v tuberkulozni 
sanatorij. … Črnogorski in srbski narod 
je vzljubil »časne sestre« in sestre so 
vzljubile njih in hodile z njimi desetletja 
…komunizma  …razpada skupne države 	

in …vojn, do danes. …One  so namreč v vsakem bolniku gledale Jezusa Kristusa in niso 
spraševale ali je vernik ali nevernik,ali je katoličan, pravoslavni ali musliman…Župan  je ob 
75.obletnici prihoda izjavil:« Primeri, kot so sestre frančiškanke, so izjemne vrednosti, saj 
vzbujajo upanje, da lahko pomirimo vse medsebojne razlike, če smo najprej ljudje …«  

4Vse štiri skupine 7. in 8. razreda verouka (svetujem, da vsi) poglejte film iz začetne 
kateheze. Najdete jo na spletni strani župnije Solkan pod BIRMANCI.                           

4Srečanje ob nedelji Božje besede v Škofijski gimnaziji ODPADE zaradi epidemične 
situacije.                                                             

4TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV  sklenemo 25. januarja. 
 
 
 
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 23. 1. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
† Majda Podgornik - osmina  
Za žive in †† župljane  

P. 24. 1. Vogrsko ob 19h †† Toni in Nelka, 6 
T. 25. 1. Kromberk ob 19h † Ana Komel – osmina 
S. 26. 1. Vogrsko ob 19h  V čast Svetemu Duhu, 14 
Č. 27. 1. Kromberk ob 19h Za duše v vicah 
P. 28. 1. Kromberk ob 19h † Ljudmila Komel 
S. 29. 1. Kromberk ob 19h  † Berto Špehonja 

N. 30. 1. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

† Jan Zelinšček 
Za žive in †† župljane 

	

Družinska maša je danes, ko 
posebej sodelujejo starši in 
otroci 7. in 8. razreda. 
Pripravnikom za birmo starši 
izročijo Sveto pismo. 
Verouk nadaljujemo po 
urniku. Pridite pripravljeni in z 
nalogo! 
Otroci, za lačne otroke ste 
zbirali. Prinesite darove k 
jaslicam ali k verouku! 

Birmanski kandidati, prihodnjo nedeljo bere prošnje 8. razred verouka. 

Rajna: Ana Komel, Grčna 24 (86 let) je umrla 13. 1. Naj počiva v miru! 
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! 

 

 

 
 
 
 
 
 


