
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Izogibanje nevarnostim 
Skušnjava, da bi vodili sami sebe, namesto 
da bi se pustili voditi Bogu.  
Sinodalnost ni strateška naloga podjetja, 
ampak gre za duhovni proces, ki ga vodi 
Sveti Duh. Skušnjava nas lahko zavede, da 
pozabimo, da smo romarji in služabniki na 
poti, ki nam jo je pripravil Bog. Naša 
skromna prizadevanja za organizacijo in 
usklajevanje so v službi Boga, ki nas vodi na 
poti. Mi smo glina v rokah božanskega 
Lončarja (Iz 64,8). 

 

TRETJI	SINODALNI	VEČER	
	bo	v	petek	ob	19.30	v	konkatedrali.		
Tema	pogovora:	SPREGOVORITI.	

Vsi	smo	povabljeni	k	pogumnemu	in	
neustrašenemu	govoru.	Po	vseh	nas	
deluje	Sveti	Duh.	Zakaj	naj	bi	molčali?!	
Se	čutite	dovolj	pogumni,	da	
spregovorite	na	glas,	ko	je	potrebno	
pričevati	za	Resnico?	
Kaj	lahko	naredite	vi	osebno,	da	bi	bil	
glas	vaše	župnije	bolj	slišan	v	širši	
lokalni	skupnosti?	
Na	kakšen	način	se	trudimo	za	
premagovanje	dvoličnosti,	hinavščine,	
oportunizma?	
Pridite	v	petek	in	korajžno	spregovorite,	
naj	po	vas	Sveti	Duh	navdihuje	še	druge.	

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. 

 

Ribiči ljudi 
Jezus je za ribiče ljudi poklical preproste ribiče. Za ribiče ljudi kliče tudi vsakega izmed 
nas. Ne le duhovnike in redovnike! Gibanje za svetost laikov in vprašanje o vlogi laikov v 
Cerkvi je prisotno že dolgo časa. To vprašanje je obravnaval 2. vatikanski koncil,  
Letos,  2. februarja 2022, ob 75-letnic apostolske konstitucije Provida Mater Ecclesia (Pij 
XII.), je potekala Svetovna konferenca svetnih institutov. Ta konstitucija priznava pomen 
laikov in njihovo poklicanost k svetosti. Laiki se združujejo v svetne institute, laične 
organizacije, ki so utemeljeni z dejstvom, da imajo laiki njim lastne darove in se posvečajo 
na njim lasten način. Ta dokument je bil ob izidu »revolucionaren«. Kaj se je v 75 zgodilo 
v Cerkvi?  Kakšno vlogo imajo v Cerkvi cerkvena gibanja in laični inštituti?  

 
Duhovnost laikov je drugačna od duhovnosti redovnikov in duhovnikov. V prvi cerkvi so 
se krščeni imenovali »sveti«. Svetost se ne nanaša v prvi vrsti na moralnost, na to, koliko 
je kdo dober, temveč na pripadnost Bogu. S krstom pripadamo Kristusu, četudi smo 
grešniki in se med seboj prepiramo. Pripadamo Cerkvi, ki ni le človeška organizacija, 
temveč je njena glava Kristus. Krst je temelj vsake svetosti. Sveti Duh nas uči, kako biti 
svet tam kjer si, kako biti seme, kvas, sol in luč sveta. Semena v zemlji ne vidimo, toda 
njegova prisotnost je bistvena. Podobno ne vidimo kvasa v testu, a brez njega testo ne bi 
zraslo, ne vidimo soli v jedi, a brez nje bi bila hrana plehka. Podobno lahko rečemo: od 
laikov je odvisno, kakšna je družba v kateri živimo. Naloga duhovnikov ni, da skušajo 
vernike vpeljati v svoj način življenja, temveč da laikom pomagajo biti kristjani v svetu. 
Bistveno poslanstvo Cerkve ni v tem, da se prilagodi svetu in njegovi posvetnosti ter 
zablodam, temveč, da svet vodijo k Bogu. Laiki so preroki in kateheti sredi sveta. 

 
 
 

NOVA  GORICA 
N	06.2.	 5.	nedelja	med	letom	-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	07.2.	 8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober	namen	
+	Milena	Bratuž	(30.dan)	

T	08.2.	 8.00	
19.00	

v	čast	Sv.	Duhu	za	razsvetljenje	
+	starši	Čermelj	

S	09.2.	
8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober	namen	
+	Marta	Williams	Šušmelj	
(30.dan)	

Č	10.2.	 	8.00	
19.00	

+	starši	in	teta	Batič	
++	Perne	

P	11.2.	
Lurška	
M.B.	

8.00	
18.00	
19.00	

zdravje,mir,	dober	namen	
adoracija	
v	dober	namen	

S	12.2.	 	8.00	
19.00	

+	Franc	Andolovič	
+	starši	Hvalič	

N	13.2.	
	

		9.00	
11.00	

+	Ante	Poša	
za	žive	in	++	župljane	

 

Današnja	 miloščina	 1.	 nedelje	 v	
mesecu	 je	 namenjena	 za	 obnovo	
cerkve.	Hvala	za	vsak	vaš	dar.	
Biblična	 skupina	 ima	 srečanje	 v	
ponedeljek	ob	19.30.		
Starši	veroučencev	7.	in	8.	razreda	
imajo	srečanje	v	sredo	ob	19.30.	
Tretji	sinodalni	večer	bo	v	petek	ob	
19.30.	Vsi	ste	povabljeni	da	stopite	na	
skupno	 pot	 Cerkve.	 Hodimo	 skupaj!	
Vera	ne	more	biti	nekaj	privatnega.	
Srečanje	 mladih	 je	 ob	 sobotah	 ob	
17.	 uri.	 Ta	 srečanja	 omogočajo	
mladim	duhovno	rast,	da	bodo	lahko	
v	 življenju	 živeli	 in	 delali	 kot	
kristjani.	

Katehumenat	je	ob	sobotah	ob	17.h.	
Za	krst	otroka	se	samo	oglasite	pri	župniku,	da	se	dogovorite. 

Št. 6 / 06.2.2022 / 5. nedelja med letom 



SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tretje	sinodalno	srečanje	v	prostorih	konkatedrale	
bo	 v	 petek	 ob	 19.30.	 Tema	 pogovora	 bo	
»Spregovoriti«.	 Vsak	 je	 povabljen,	 da	 se	 pridruži,	 ne	
glede	kateri	župniji	pripada	in	tudi	ne	glede	na	to	ali	
se	ima	za	vernega	ali	nevernega.	
Na	Škofijski	gimnaziji	Vipava	vabijo	na	informativna	
dneva	v	petek,	11.	februarja	ob	9h	in	15h	ter	v	soboto,	
12.	 februarja	 ob	 9h.	 Na	 strani	 www.sgv.si	 bodo	
objavljene	 povezave	 za	 spletni	 obisk	 v	 živo	 in	 ostale	
informacije.	

GODOVI: 

N	06.2.	 5. ned. med letom 
P	07.2.	 Egidij, redovnik 
T	08.2.	 Hieronim, redovnik 
S	09.2.	 Apolonija, mučenka 
Č	10.2.	 Sholastika, redovnica 
P	11.2.	
	

Lurška M.B. 
svetovni dan bolnikov 

S	12.2.	 Aleksij, škof 
N	13.2.	 Kristina, redovnica 

 

Dan	spomina	2022:	Skavti	po	celem	svetu	22.	febru-arja	tradicionalno	praznujemo	
rojstni	dan	našega	ustanovitelja	Roberta	Baden-Powella.	K	sodelovanju	vabimo	tudi	
vas!	S	svojo	družino	 in	prijatelji	 ste	vabljeni,	da	med	1.	 in	22.	 februarjem	osvojite	
štiri	točke,	ki	jih	je	pripravil	naš	steg	in	izpolnite	izzive.	Kako	torej	sodelujete?	Več:	
www.zng.si		
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.	  

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	 5.	 nedelja	 med	 letom.	 »Pojdi	 od	 mene,	 Gospod,	 ker	 sem	 grešen	
človek!«	Ob	teh	besedah	Simona	se	Gospod	ni	obrnil,	ampak	mu	je	odvrnil:	»Ne	
boj	se!	Odslej	boš	ljudi	lovil.«	Pustili	so	vse	in	šli	za	njim.	Ali	si	upamo	pustiti	in	iti	
za	njim?	Pustiti	vse	kar	ni	pomembno	in	se	predati	zaupanju.	
	

• Prešernov	 dan	 –	 praznik	 kulture	 obhajamo	 v	 torek,	 8.	 februarja.	 Kultura	 ni	
romantično	idealiziranje	preteklosti	ali	vsevprek	razgaljanje	slabosti	sedanjosti.	
Kultura	je	ustvarjalna	moč,	ki	postavlja	temelj	 lepši	 in	boljši	prihodnosti.	Začne	
pa	se	vse	pri	spoštljivi	besedi	in	odnosu	do	človeka.	
	

• V	 četrtek,	 10.	 februarja	 vabimo	 člane	 ŽPS	 in	 GS	 na	 srečanje	 0b	 19.45	 v	
samostanski	dvorani.		
	

• Lurška	 MB	 in	 svetovni	 dan	 bolnikov	 bomo	 slavili	 v	 petek,	 11.	 februarja.	
Spomnimo	 se	 vseh,	 ki	 jim	 bolezen	 jemlje	 moč	 ali	 izgubljajo	 zaupanje.	 Naša	
pozornost,	skrb	in	molitev	naj	bolnim	pomaga	vrednotiti	smisel	trpljenja.	
	

• Prihodnja	nedelja	bo	6.	med	letom,	ko	bo	v	evangeliju	Jezus	postavljal	temelje	
–	ustavo	ravnanju	učencev,	pa	tudi	Cerkvi	za	vse	čase.	
	

• Odbor	za	pripravo	obletnic	2023	vabimo	na	2.	 srečanje	v	našo	samostansko	
dvorano	ob	19.	uri.	

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
06.01.22 

5.ned. m. l. 
10. 00 
   
18.30 

 Skupna – župnijska maša  
češčenje ob 18.00 nato sveta maša 
+  Alojz Mavrič   (kot osm.) 

P. 07.0.- 18.30 v čast angelom varuhom 
T. 08.02. 07.00 p.o.n. 
S. 09.02 18.30 +Černe Franc in Marija 

Č. 10.02. 18.00 
18.30 

 -   molitev pred Najsvetejšim 
 v zahvalo Bogu za 50 let 

P. 11.02. 
Svetovni dan 

bolnikov 
18.30 

+Peršič Franc 
 

S. 12.02.  +Lučko Paravan in starši 
13.02.22 

6. ned. m.l. 
10. 00 
  
18.30 

  Skupna – župnijska maša   
češčenje ob 18.00 nato sveta maša 
+Marija Valentinčič (osm.) 

	

 

4 »IZ ZGODOVINE se kar dobro ve, 
da se da ljudi motivirati na dva načina: 
preko strahu in jeze (to so občutki in 
čustva, ki močno združujejo ljudi; to je v 
zgodovini politika optimalno 
izkoriščala) in preko skupnih zgodb, ki 
navdihujejo, dajejo upanje. Močno si 
želim, da bi našli poti v to smer.«… 
   Dr.Kristjan Musek Lešnik: »Bolj ko usmerjamo 
fokus na lepe stvari, bolj se nam bo zdel svet lep,« 

4 SINODALNI VEČER v  Novi 
Gorici 11.02. ob 19.30 – tudi z različno  
mislečimi pod naslovom: SPREGOVORITI.   

Imate dovolj glasu za soodločanje o ciljih in sredstvih skupnega dela?                                           

4SVETOVNI DAN  BOLNIKOV - 11. februarja na god Lurške Matere 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.                                                                                           

Znašli ste se pred človeško preizkušnjo.  
Bog je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani čez svoje moči.(1 Kor 10,13) 

 
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 6. 2. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
Za žive in †† župljane  
Materi B. za zdravje, 126 

P. 7. 2. Vogrsko ob 19h † Marčela Stubelj – 30. dan 
T. 8. 2. Kromberk ob 19h † Jože Križaj, Barje 5 
S. 9. 2. Vogrsko ob 19h  Za zdravje, 47 
Č. 10. 2. Kromberk ob 19h †† Peric in Pahor 
P. 11. 2. Kromberk ob 19h †† Mirko Vižin in ostali 
S. 12. 2. Kromberk ob 19h  † Majda Podgornik – 30. dan 

N. 13. 2. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  
† Milan Fornazarič, 34 

	

 Danes je pred mašo še 
blagoslov sveč, po maši pa 
lahko prejmete še Blažev 
blagoslov zoper bolezni grla. 
Družinska maša je v 
Kromberku danes, ko 
sodelujejo starši in otroci 7. in 
8. razreda. Pripravnikom za 
birmo starši izročajo Sveto 
pismo. 

Verouk bo reden vse dni, razen jutri in v torek, ko ne greste niti v šolo. 
Birmanski kandidati, prihodnjo nedeljo bere prošnje 8. razred verouka. 
Družinsko mašo bodo prihodnjo nedeljo oblikovali starši in otroci 5. razreda verouka. 
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. Dogovorite se med seboj! 

 

 
 
 
 
 
 


