
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Odvrzimo predsodke in stereotipe. 

 Naše šibkosti in težnja h grešnosti nas 
lahko obremenjujejo. Prvi korak k 
poslušanju je, da svoj um in srce 
osvobodimo predsodkov in stereotipov, ki 
nas vodijo na napačno pot, k nevednosti in 
delitvam. 

Vzbudimo upanje. 

 Dejanja pravičnosti in resnice ne želijo 
pritegniti pozornosti ali priti na naslovnice, 
temveč je njihov cilj biti zvest Bogu in 
služiti njegovemu ljudstvu. Poklicani smo 
biti svetilniki upanja in ne preroki pogube. 

Bog je vsakemu človeku dal starše, da ga 
varujejo, branijo, hranijo in vzgajajo. Oče 
in mati morata biti otrokom močna opora. 
To pa bosta, če bosta sama dovolj 
krepostna in dobro vzgojena. 

 

Danijel Halas 

 
Starši, ne naveličajte se učiti in svariti 
svoje otroke, moliti zanje! Dokler je drevo 
še mlado, se lahko zravna, staro se zlomi! 

bl. Anton Martin Slomšek 

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. 

 

Kot Elija in Elizej tudi Jezus ni 
poslan le za nekatere izbrance 

Jezus je Luč sveta. Sonce sveti vsem 
ljudem, vernim in nevernim, svetim in 
grešnim. Jezus, ki je umrl in vstal od 
mrtvih, deluje po Svetem Duhu in se 
neprestano razodeva svetu tudi danes. 
Na svet ni prišel zaradi sebe.  

Kristjani nismo kristjani le zaradi sebe, 
smo tudi luč za druge. Zato se svoje vere 
ne bi smeli sramovati in jo skrivati.  

 
   Razlogi za zavrnitev Jezusa 
“Jezus ni tak, kot ga pričakujemo mi. Ni 
dovolj resen. Ne ustreza kriterijem 
voditelja. Je premalo zabaven in 
očarljiv. Njegovega nauka ni mogoče 
živeti”.  

Če so v nas taki in podobni predsodki, 
nam je Jezus v napoto, bi rajši videli, da 
ga ne bi bilo, ga želimo odpraviti iz 
svojega življenja.  

  Zmotno razumevanje Boga  
Zmota o Bogu je med vsemi zmotami 
največja zmota. Če se motimo o Bogu, 
imamo napačne predstave o vsem: o 
življenju, o smrti, o sreči, o trpljenju, o 
religiji, o ekonomiji, o politiki, o 
družini… Npr., danes se veliko govori o 
uspešnosti in karieri. Jezus pa se 
zavzema za uboge, grešnike, zatirane in 
neuspešne! 

Mnogi, ki so se odločili za kariero, so 
zanemarili vsa druga področja življenja 
na katerih so v resnici zelo neuspešni. 
Jezus nas vabi, da se odpremo 
Veselemu oznanilu tam kjer smo in nas 
kliče take, kot trenutno smo. Aleluja! 

  Svečnica 
Sveča je simbol Jezusa, ki je nebeška 
luč. Razsvetljuje temo našega duha in 
nam omogoča, da smo otroci luči. Ko je 
Jezus stopil v tempelj je le postal ta 
zares pravo svetišče; ko sprejemamo 
Jezusa, postajamo….  

 
 
 
 

NOVA  GORICA 
N	30.1.	 4.	nedelja	med	letom	-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	31.1.	 8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober	namen	
+	Aljoša	Testen	

T	1.2.	 8.00	
19.00	

v	zahvalo	
+	Marija	in	Mario	Bevk	

S	2.2.	
svečnica	

9.00	
19.00	

+	starši	Budihna	
+	+	Mugerli	

Č	3.2.	 	8.00	
19.00	

v	priprošnjo	Sv.	Duhu	
+	starši	Levstek	

P	4.2.	
1.	petek	

8.00	
18.00	
19.00	

+	Andrej	in	Marta	Šušmelj	
adoracija	
za	žive	in	+	sorodnike	

S	5.2.	
1.	sobota	

	8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober	namen	
+	Marko	Maček	

N	6.2.	
	

		9.00	
11.00	

za	družino	
za	žive	in	++	župljane	

 

Svečnica	 –	 Jezusovo	 darovanje	bo	
v	 sredo.	 Sveti	 maši	 bosta	 zjutraj	 in	
zvečer.	 Pri	 maši	 bomo	 blagoslovili	
sveče.	Sveče	bodo	na	razpolago.	
V	četrtek,	na	god	sv.	Blaža	bo	Blažev	
žegen,	 da	 bomo	 obvarovani	 bolezni	
na	grlu	in	vsega	drugega	zla.	
Za	 prvi	 petek	 bo	 g.	 Cvetko	 na	
razpolago	za	spoved	od	18.h	do	maše.	
Obhajilo	 bolnikov	 na	 domu	 bo	 v	
petek	 dopoldne.	 Novi	 se	 lahko	
prijavite,	 da	 pokliče	 župnika:	 041/	
596	147.	
Za	 krst	 otroka	 se	 samo	 oglasite	 pri	
župniku,	da	se	dogovorite.	

 

Št. 5 / 30.1.2022 / 4. nedelja med letom 
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Jezusovo darovanje – svečnica bo v sredo, 2. februarja. 
Ob prazniku blagoslavljamo sveče. 
Sveti Blaž goduje v četrtek, ko lahko, na priprošnjo tega 
škofa in mučenca, prejmemo blagoslov (Blažev žegen) 
zoper bolezni grla in zoper drugo zlo. 
Prvi petek in prva sobota nas vabita k prejemu 
zakramentov in k češčenju Jezusovega in Marijinega srca. 
Priprava na zakon bo 5. in 12. februarja na Kapeli (dve 
celodnevni soboti). Prijavite se: 051/ 614-912. 

 

GODOVI: 

N	30.1.	 4. ned. med letom 
P	31.1.	 Janez Bosko, red. 
T	1.2.	 Brigita Irska, opatinja 
S	2.2.	 svečnica 
Č	3.2.	 Blaž, škof, mučenec 
P	4.2.	 Oskar, škof -1.	petek 
S	5.2.	 Agata, devica - 1.sobota 
N	6.2.	 Pavel Miki, mučnec 

 

Katehumenat	 –	 priprava	 odraslih	 na	 prejem	 zakramentov	krsta,	 obhajila	 in	
birme.	Pripravlja	se	nova	skupina,	ki	se	bo	začela	srečevati	v	soboto,	5.	marca	2022	
ob	10.30		v	Šempetru.	Vsi	zainteresirani	se	že	prej	oglasite	pri	domačem	župniku.	  
Imenovanje: Škof dr. Jurij Bizjak je 24. januarja 2022 imenoval g. Bogdana Vidmarja 
za škofovega vikarja za Evropsko prestolnico kulture 2025. On bo zbiral, povezoval, 
pospeševal in usklajeval pobude in izzive, s katerimi želi Cerkev na Goriškem dati svoj 
prispevek ob imenovanju obeh Goric za Evropsko prestolnico kulture 2025.	

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.		
	

• Danes	je	4.	nedelja	med	letom.	Evangelist	Luka	nam	opisuje	zanimivo	situacijo,	ko	
poslušalci	 najprej	 pritrjujejo	 Jezusovi	 besedi,	 v	 naslednjem	 trenutku	pa	 ga	hočejo	
ubiti:	»On	pa	je	šel	sredi	med	njimi	in	je	hodil	dalje.«	Velikokrat	ga	tudi	mi	izrivamo	
iz	svojega	življenja	in	ga	potiskamo	na	rob.	On	pa	odhaja	ne	da	bi	nas	nehal	ljubiti.	
	

• Jezusovo	darovanje	ali	svečnica	bo	v	sredo,	2.	februarja.	Svete	maše	bodo	ob	7.00,	
10.00	in	19.00.	Jezusa	so	darovali	v	templju,	on	se	je	sam	daroval	za	nas.	Postal	 je	
luč,	ki	 sveti	v	 temi.	Tudi	nam	 je	bila	pri	krstu	prižgana	 luč	vere.	Krstna	sveča	nas	
opozarja	na	darovanje	življenja,	da	smo	tako	tudi	mi	luč	za	brate	in	sestre.	
	

• V	četrtek,	3.	februarja	god	sv.	Blaža,	škofa	in	mučenca.	Ob	njegovem	godu	boste	
pri	mašah	lahko	prejeli	poseben	blagoslov,	ki	vas	bo	varoval	bolezni	grla	in	drugega	
zla.	

• Odrasle,	 ki	 bi	 želeli	 prejeti	 zakramente	 uvajanja	 (krst,	 birmo	 in	 obhajilo)	
vabimo,	da	se	priglasijo	v	novo	skupino	Katehumenata,	ki	se	bo	začel	6.	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.	
	

• Še	danes	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.	

	

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
30.01.22 

4.ned. med 
letom 

10. 00 
 
18.30 

Skupna – župnijska maša 
češčenje ob 18.00 nato sveta maša 
p. o. n. 

P. 31.01.-   18.30 +Janez Žugelj 
T. 01.02.  18.30 za zdravje  (M.) 
S. 02.02 – 
SVEČNICA 

18.30 po namenu za + G.P. 

   Č. 03.02.  18.00 
18.30 

 -   molitev pred Najsvetejšim 
  +Zalka Koren (1. obl.) 

P. 04.02. -
prvi petek 

18.30 + Boris Markič 

  S. 05.02. 
    prva sobota 18.30 za žive in rajne dobrotnike 

06.01.22 
5.ned. med 

letom 

10. 00 
   
18.30 

Skupna – župnijska maša   
češčenje ob 18.00 nato sveta maša 
p. o. n. 

	

 4EDEN OD SKLEPOV SŠK na 
temo sinodalnosti. Vsaka škofija bo 
organizirala predsinodalno srečanje, 
kjer bodo predstavili zaključno poročilo 
in ga do 31.05. posredovali Tajništvu  
SŠK. 

4PROGRAM  SINODALNIH 
VEČEROV v  Novi Gorici  (zgibanka 
na oglasni deski in  mizici!) 
4STARŠI VEROUČENCEV v prilogi 
Družine  »Naša družina« je zanimiv 
uvodnik. »Klasični verouk se že dalj časa 
kaže kot problematičen   … ena šolska 
ura premalo … (nadaljevanje na spletni 
strani župnija-solkan.si)  

4Srečanje izrednih delivcev obhajila v Vipavi – 5.2.2022. 
4OBISK BOLNIKOV  za prvi petek. Obenem se nam 11. februarja na god Lurške M. 
Božje napoveduje že jubilejni svetovni dan bolnikov. Zaznamujemo ga lahko tudi s tem, 
da starejše in bolne - ob spoštovanju ukrepov za zajezitev virusa, -  lahko obišče tudi 
duhovnik- bolniški duhovnik ali župnik.                                                                     
 
 
 
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 30. 1. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
† Jan Zelinšček  
Za žive in †† župljane  

P. 31. 1. Vogrsko ob 19h † Adela Furlan, 96 a 
T. 1. 2. Kromberk ob 19h † Viktor Birsa 
S. 2. 2. Vogrsko ob 19h  †† Jožef in ostali Štrukelj, 29 
Č. 3. 2. Kromberk ob 19h † Viktor Hvalič 
P. 4. 2. Kromberk ob 19h † Ivan Likar 
S. 5. 2. Kromberk ob 19h  † Albert Belingar – obletna 

N. 6. 2. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  
Materi B. za zdravje, 126 

	

Otroci, za lačne otroke ste 
zbirali. Prinesite darove še ta 
teden, da odpošljem naprej! 
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere prošnje 
7. razred verouka. 
Družinska maša bo v 
Kromberku prihodnjo nedeljo, 
ko bodo sodelovali starši in 
otroci 7. in 8. razreda.  

Pripravnikom za birmo bodo starši izročili Sveto pismo. 
Svečnica: blagoslov sveč bo pred mašo v sredo in v nedeljo. 
Blažev blagoslov bo v četrtek in v nedeljo ob maši. 
Prvi petek: zamenjava se z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h dalje. 
Blagoslov družin: lahko pridem le k posamezni družini, ki se prijavi (list ob oznanilih ali 
sporočilo preko SMS ali e-pošte). Obiskal bom tiste, ki bodo izrazili željo, ob upoštevanju 
PCT, maske, razkuževanja in razdalje. Obvestite se med seboj! 

 

 
 
 
 
 
 


