
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Izogibanje nevarnostim 
Potrebno se je izogibati skušnjavi, da bi 
se osredotočali nase in na svoje trenutne 
skrbi. Sinodalni proces je priložnost, da se 
odpremo, pogledamo okoli sebe, vidimo 
stvari z drugih vidikov in gremo kot 
misijonarji na obrobja. Zato moramo 
razmišljati dolgoročno. To pomeni tudi, da 
moramo razširiti svoj pogled na razsežnost 
celotne Cerkve in si zastavljati vprašanja, 
kot so: Kakšen je Božji načrt za Cerkev 
tukaj in zdaj? Kako lahko uresničimo Božje 
sanje za Cerkev na krajevni ravni? 

Izogibati se skušnjavi, da bi videli le 
»težave«. Čeprav je izzivov, težav in stisk, 
s katerimi se soočata svet in Cerkev, 
veliko, bomo preobremenjeni, obupani in 
cinični, če bomo pogled upirali le na 
težave. Če bomo pozornost posvečali le 
temi, bomo morda spregledali svetlobo. 
Namesto da se osredotočamo le na tisto, 
kar nam ne gre dobro, bodimo hvaležni, da 
Sveti Duh ustvarja življenje, in poglejmo, 
kako lahko omogočimo, da bi Bog deloval 
še polneje. 

 
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. 

 

Nedelja blagrov 
Kdo je blažen? Kdo je srečen? Kdo je 
svetnik? Komu gre zares dobro? So 
blaženi tisti, ki jih blagruje današnji 
svet? Katera merila uporabljamo za 
merjenje blaženosti?   

 
Osrednje sporočilo blagrov 
Kdor je bolan, v zaporu, ujetnik, 
preganjan zaradi vere, žalosten zaradi 
krivic, na smrtni postelji in ne nazadnje, 
kdor je velik grešnik, ni zaradi tega 
nujno nesrečen. Bog podarja veselje 
vsem, ki se trudijo za ljubezen, ki so 
odprti Božjo za milost in usmiljenje, ki 
niso navezani na stvari in svoje uspehe, 
ki se zavedajo svoje majhnosti, ki so 
zazrti v prihodnost in hrepenijo po 
nebesih, po pristnih medsebojnih 
odnosih… 

Nasprotje blaženosti je gorje in žalost 
Gorje podivjanim egoistom. Gorje 
tistim, ki izkoriščajo druge in se jim 
posmehujejo. Gorje tistim, ki skrbijo le  

za svoje telo, za čistost in zdravje duše 
pa jim ni mar. Gorje tistim, ki lažejo, 
zavajajo in manipulirajo. Gorje tistim, 
ki kopičijo nepotrebne stvari. Ti ljudje 
strašno trpijo in doživljajo peklenske 
muke. So veliki reveži in duhovni 
bolniki, na poti v večno pogubljenje. 
Gospod, privedi v nebesa vse duše, 
posebno še tiste, ki so najbolj potrebne 
tvojega usmiljenja! 

 
Vabilo k premisleku 

 

Smo kot amfore; 
lahko se 
napolnimo z 
lepoto in 
milostjo Boga 
ali pa z zlom. 

Nebesa ali pa pekel vstopajo v nas že 
danes, že na tem svetu. Jezus nam 
pomaga iskati srečo in razvijati 
sposobnosti, ki so potrebne pri 
odkrivanju svetosti. 

 
 
 

NOVA  GORICA www.zng.si	 
N	13.2.	 6.	nedelja	med	letom	-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	14.2.	 8.00	
19.00	

za	zdravje	
+	Branko	Pirih	

T	15.2.	 8.00	
19.00	

zdravje,mir,dober	namen	
+	sorodnike	in	prijatelje	

S	16.2.	
8.00	
19.00	

+	Terezija	Alt	(8.	dan)	
v	zahvalo	in	v	priprošnjo	sv.	
Jakobu	

Č	17.2.	
	8.00	
19.00	

zdravje,	mir,	dober	namen	
+	Angela	Testen,	Cank.	22	
(8.	dan)	

P	18.2.	
8.00	
18.00	
19.00	

+	Marta	Šušmelj	
adoracija	
++	Zalašček	

S	19.2.	 	8.00	
19.00	

za	potrpežljivost	
+	Ivan	Lazar	

N	20.2.	
	

		9.00	
11.00	

za	Božji	blagoslov	
za	žive	in	++	župljane	

 

Danes	 bo	 krščen	 Kris.	 Čestitamo.	
Staršem	želimo	blagoslov	pri	vzgoji..	
Zakonska	 skupina	 bo	 imela	
srečanje	 v	 ponedeljek	 ob	 20.	 uri.	
Vključitev	 v	 zakonsko	 skupino	 je	
mnogim	 pomagala	 k	 boljšim	
zakonskim	odnosom.	
Župnijska	karitas	bo	imela	srečanje	
v	sredo	ob	19.30.	
Skupina	Marijino	delo	se	bo	srečala	
v	četrtek	ob	17.	uri.	
Srečanje	mladih	je	ob	sobotah	ob	17.	
uri.		
Katehumenat	je	ob	sobotah	ob	17.h.	
Za	krst	 otroka	 se	 samo	oglasite	
pri	župniku,	da	se	dogovorite. 
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SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

V teh časih zna malokdo potrpeti. Radi tožimo, koliko trpimo in druge dolžimo. V 
svoji nevolji sebi in drugim trpljenje množimo. 

bl. Anton Martin Slomšek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katehetski	simpozij	bo	letos	preko	zoom	povezave	
jutri,	v	torek	in	sredo	od	19h	do	2130,	v	petek	in	
soboto	pa	bo	v	Vipavi	od	9h	do	13h	(verjetno	tudi	
preko	zoom-a).	Vabljeni,	da	se	prijavite	in	sodelujete!	
Pastirsko	pismo	pred	postom:	prvi	del	papeževega	
pisma	bomo	brali	pri	vseh	mašah	prihodnjo	nedeljo.	
Zimske	počitnice	bodo	naslednji	teden,	od	20.	do	27.	
februarja.	

GODOVI: 

N	13.2.	 6. ned. med letom 
P	14.2.	 Valentin, mučenec 
T	15.2.	 Klavdij, redovnik 
S	16.2.	 Julijana, mučenka 
Č	17.2.	 Aleš, spokornik 
P	18.2.	 Flavijan, škof 
S	19.2.	 Bonifacij, škof 
N	20.2.	 Leon Siciljski, škof 

 

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	 6.	 nedelja	med	 letom,	 v	 evangeliju	 Jezus	 postavljal	 temelje	 –	 ustavo	
ravnanju	učencev,	pa	tudi	Cerkvi	za	vse	čase.	Blagri	postavljajo	na	glavo	vse	kar	je	
tudi	danes	cenjeno:	bogastvo,	moč,	vplivnost,	sebičnost,	pohlep.	
	

• Odbor	 za	 pripravo	 obletnic	 2023	 se	 bo	 danes	 ob	 19.	 uri	 srečal	 v	 naši	
samostanski	 dvorani,	 da	 pripravi	 okvirni	 program	 dogajanj.	 Ob	 letošnjem	
župnijskem	žegnanju	na	Belo	nedeljo	želimo	razglasiti	jubilejno	leto	2023.	Ob	tem	
pa	bo	prva	skrb	povezanosti	vseh	župljanov	Kapele.		
	

• Provincialni	kapitelj	 je	pred	vrati.	 Začetek	bo	označilo	 srečanje	kapitularcev	 z	
generalnim	 definitorjem	 in	 generalnim	 vizitatorjem	 v	 sredo,	 16.	 februarja.	 Ob	
izvolitvi	novega	provinciala	bo	provincialni	kapitelj	potekal	od	27.	do	31.	marca.	
Našo	provinco	priporočamo	molitvi.	
	

• V	 četrtek,	 17.	 februarja	 vabimo	 starše	 birmancev	 na	 srečanje	 v	 samostansko	
dvorano	ob	19.45.	Vzemite	si	čas.	Za	udeležence	velja	izpolnjevanje	PCT	pogojev.	
	

• Zimske	počitnice	bodo	za	naše	otroke	od	21.	do	26.	februarja.	V	času	počitnic	ne	
bo	verouka.	
	

• Prihodnja	 nedelja	 bo	 7.	 med	 letom	 –	 danes	 in	 prihodnjo	 nedeljo	 bomo,	 po	
sklepu	SŠK	(Slovenske	škofovske	konference)	brali	pismo	svetega	očeta,	papeža	
Frančiška	 za	 post	 2022:	 »Ne	 naveličajmo	 se,	 ko	 delamo	 dobro;	 kajti	 če	 se	 ne	
utrudimo,	 bomo	 ob	 svojem	 času	 želi.	 Dokler	 torej	 še	 utegnemo,	 delajmo	 dobro	
vsem«	(Gal	6,9-10a).	

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
13.02.22 

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

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

P. 14.02.-   18.30 +Tine  
T. 15.02.  18.30 za srečo v družini 
S. 16.02  18.30 za domovino 

   Č. 17.02.  18.00 
18.30 

 -   molitev pred Najsvetejšim 
 + starši Karolina in Dušan Semič 

   P. 18.02 18.30 v čast B.usmiljenju za 
domovino 

   S. 19.02. 18.30 za duhovne poklice -p.n. 
20.02.22 

 7. nedelja 
med l.  

10. 00 
 
18.30 

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

	

4PRIPRAVA	 NA	 10.	 svetovno	
srečanje	 družin(	 Rim	 -	 junija	 2022)		
za	 vse	 zakonce	 in	 mlade,	 je	 tudi	 10	
katehez,	 ki	 so	 dosegljive	 na	
pastoralnem	portalu	Pridi	in	poglej.	

4	DVE	NEDELJI	20.	in	 	27.02.	bomo	
brali	 sporočilo	 svetega	 očeta	 za	 post,	
pod	naslovom	»Ne	naveličajmo	se,	 ko	
delamo	 dobro,	 …	 »	 (Gal	 6,9-	 10a)	 Je	
vabilo	 k	 osebnemu	 in	 skupnostne-
mu	spreobrnjenju.	

4ZLAHKA	DOSEGLJIV	katehetski	 
simpozij	od	14.	-16.febr.	vsak	dan	od 19,00	do	21.30	(aplikacija		Zoom)	Nas	lahko	
nagovori	 !?	Po	naslovu	sodeč	nam	posreduje	spoznanja	 in	smernice	v	digitalni	dobi	
kot	izzivu	tudi	v		katehezi.		

4	 V	novi,	 6.	 številki	Družine	 str.	 4	 (13.2.22.)beremo	nadaljevanko	 kot	aktualen	
pogovor	o	»privilegijih	družinske	kateheze«	 in	»zakaj	k	obhajilu	 in	birmi,	če	…	»	 	v	
resnici	ne	gre	za	dejanje	vere.	Ali	članek:	»Verska	vzgoja	–	breme	ali	darilo«	(	v	Naša	
družina	št.6/2022).	

4Nekatere	obljube,	dane	v	oznanilih	še	niso	uresničene.	Nadaljevanje	sledi!	Veselimo	
se	z	Uršo	in	Niko	ter	vsemi	ostalimi,	ki		ju	posnemajo	v	športni	drži	in	zmagah.		Žpk.	
Jožko		
	

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 13. 2. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
Za žive in †† župljane  
† Milan Fornazarič, 34 

P. 14. 2. Vogrsko ob 19h † Favstin Lukežič, 58  
T. 15. 2. Kromberk ob 19h † Ana Komel – 30. dan 
S. 16. 2. Vogrsko ob 19h  † Ivan Marvin - obletna  
Č. 17. 2. Kromberk ob 19h †† Lutman 
P. 18. 2. Kromberk ob 19h † Jožef Tomažič 
S. 19. 2. Kromberk ob 19h  † Franc Luzar 

N. 20. 2. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

†† p. Motore in Jožko  
Za žive in †† župljane 

	

 Družinska	maša	je	danes,	
ko	sodelujejo	starši	in	otroci	
5.	razreda.		
Verouk	bo	zopet	reden	po	
urniku.	
Birmanski	kandidati,	
prihodnjo	nedeljo	bere	
prošnje	7.	razred	verouka.	

 
Katehistinje:	vabljene,	da	se	pridružite	katehetskemu	simpoziju	preko	zoom-a.	
Prijava	za	predavanja	jutri,	v	torek	in	sredo	ob	19h:		
https://sku.rkc.si/2022/01/11/katehetska-usposabljanja-in-izobrazevanja/.	V	
sobot	pa	v	Vipavi	od	9h	do	13h;	prijave:	https://forms.gle/MbKJvJGwLrU5KCAEA.	
Blagoslov	družin:	lahko	pridem	le	k	družini,	ki	se	prijavi	(list	ob	oznanilih	ali	
sporočilo	preko	SMS	ali	e-pošte).	Obiščem	le	tiste,	ki	izrazijo	željo,	ob	upoštevanju	
PCT,	maske,	razkuževanja	in	razdalje.	Dogovorite	se	med	seboj,	če	še	kdo	želi!	
 

 
 
 
 
 
 


