
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Izogibanje nevarnostim 
Skušnjava, da pozornost posvetimo le 
strukturam. Sinodalni proces bo seveda 
zahteval prenovo struktur na različnih ravneh 
Cerkve, da bi spodbudil globlje občestvo, 
polnejše sodelovanje in rodovitnejše 
poslanstvo. Kljub temu se izkustvo 
sinodalnosti ne bi smelo posvečati predvsem 
strukturam, ampak izkušnji skupne hoje, da 
bi po navdihu Svetega Duha razločili 
nadaljnjo pot. Spreobrnjenje in prenova 
struktur se bosta uresničila le s trajnim 
spreobračanjem in prenovo vseh udov 
Kristusovega telesa. 

ČETRTI	SINODALNI	VEČER	
	bo	v	petek	ob	19.30	v	konkatedrali.		
Tema	pogovora:	PRAZNOVATI.	

Vsi	potrebujemo	praznovanja.		Življenje	
brez	praznikov	je	pa	res	dolgočasno.	

Kristjani	 imamo	 izredno	 veliko	
praznikov.	 Za	 nas	 je	 prav	 značilno	
praznovanje.	 Še	 Božja	 zapoved	 je,	 da	
moramo	praznovati.	

Na sinodalnem večeru si bomo izmenjali 
mnenja, želje in predloge, kako oblikovati 
še lepša praznovanja v domači župniji in v 
družini. 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. 

 

Nalezljivost sovraštva 
Na svetu je poleg lepe ljubezni prisotno tudi 
zlo, prepiri, vojne, nepripravljenost in 
nesposobnost za ljubezen. Človeško je, da se 
hočemo za krivice maščevati. To je v skladu 
s človeškim razumevanjem pravičnosti. V tej 
igri ne zmaga vedno pravični ampak kdor je 
močnejši, bolje oborožen, bolj nasilen in bolj 
pokvarjen. V tej kruti realnosti zlahka 
pridemo do zaključkov:  »Evangelij je eno, 
življenje pa nekaj povsem drugega«. 
»Jezusove besede niso primerne za realno 
življenje!« »Bog odpušča, jaz ne!« 
 
Kdo je Jezusov učenec? 
Odgovor najdemo v  Lk 6, 27-38. Jezus tega 
ni učil le z besedami, ampak tudi z zgledom. 
S križa je blagoslavljal in odpuščal. S tem je 
jasno pokazal, da ljubezen ne pomeni le neke 
sentimentalnosti, privlačnosti, erotičnosti, 
vzajemnosti, vračanja uslug med prijatelji. 
Ljubezen prerašča telesne, psihološke in 
ekonomske interese - je tudi ljubezen do 
sovražnikov. Kdor ne ljubi sovražnikov in ne 
odpušča, ni pravi kristjan! 

 

 
Je Jezus nor? 
Ne. Teme ne premagamo s temo. Sovraštva 
ne premagamo s sovraštvom. 
Le ljubezen do sovražnikov prekine krog zla 
in zlu vzame moč. Nebeški Oče je dober do 
dobrih in hudobnih. Seveda pa to ne 
pomeni, da si človek ne sme prizadevati za 
pravičnost, se zavarovati pred nasiljem in 
izkoriščanjem. Ljubezen do krivičnikov ni v 
tem, da se sprijaznimo z zlom, ki ga 
počnejo; da to, kar je do včeraj veljalo za 
greh, razglasimo za vrednoto.   

 
Izredna zahtevnost krščanske vere 
 

Jezus je odprl nov način medsebojnih 
odnosov. Res je, da smo slabotni in težko 
razumemo evangelij. Lahko pa se trudimo, 
da sovraštvo in maščevanje preraščamo.  
Jezus nas vabi da delamo dobro, kljub temu, 
da se nam za to nihče ne zahvali. Čeprav je 
pomembno tudi to, da nismo mi tisti, ki jim 
drugi nastavljajo drugo lice, nas Jezus vabi 
še više. Ne zadostuje, da smo dobri, pridni, 
prijazni, pošteni, delavni in ubogljivi! 

 
 
 

NOVA  GORICA www.zng.si	 
N	20.2.	 7.	nedelja	med	letom	-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	21.2.	 8.00	
19.00	

++	Lojk	
+	starši	in	brat	Trojer	

T	22.2.	 8.00	
19.00	

+	Marija	Borjančič	
zdravje,	mir,	dober	namen	

S	23.2.	 8.00	
19.00	

zdravje,	mir,	dober	namen	
+	Angel	Nemac	

Č	24.2.	 	8.00	
19.00	

zdravje,	mir,	dober	namen	
+	sestre	Faganel	

P	25.2.	
8.00	
18.00	
19.00	

+	Franc	Andolovič	
adoracija	
+	Ana	Čuk	

S	26.2.	 	8.00	
19.00	

za	duše	v	vicah	
+	Jana	Prijon	Rakuša	

N	27.2.	
	

		9.00	
11.00	

za	žive	in	++	župljan	
+	Zlatko	Rolih	

 

Vsem	želim	lepe	počitnice.	Počitnice	
so	zato,	da	delamo	tisto,	kar	bi	radi	in	
nismo	mogli	zaradi	drugih	obveznosti	
Četrti	 sinodalni	 večer	 bo	 v	 petek	
zvečer	 ob	 19.30.	 Pogovor	 bo	 o	
praznovanju.	Morda	bodo	prišle	ideje,	
da	 bomo	 polepšali	 praznovanja	 po	
naših	župnijah.		Vsi	ste	vabljeni!	
Sobotna	nedeljska	sveta	maša.	Več	
je	 razlogov,	 da	 bi	 imeli	 ob	 sobotah	
nedeljsko	 sveto	 mašo.	 Nekateri	 ob	
nedeljah	 gredo	 smučat,	 v	 hribe,	 na	
obiske…	 in	 bi	 radi	 v	 soboto	 prišli	 k	
nedeljski	maši.	Da	bo	to	možno	in	če	
bo	 dovolj	 velik	 interes,	 bomo	
poskusili	vsaj	do	Velike	noči.	
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SKUPNA OZNANILA  www.zng.si  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

maši	v	čast	Božjemu	usmiljenju	pripravljali	na	belo	nedeljo	Božjega	usmiljenja,	
24.aprila,		ki	bo	tudi	pomemben	dan	parlamentarnih	volitev	v	domovini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zimske počitnice so ta teden, z veroukom nadaljujemo 
po 27. februarju. 

Goriška območna karitas (GOK) ima srečanje pri 
konkatedrali v torek ob 1930. 

Sinodalni večer bo v petek ob 19.30 pri konkatedrali. 
Tema pogovora bo PRAZNOVANJE. ''Skupna hoja'' je 
mogoča le, če temelji na skupnem poslušanju Božje 
besede in obhajanju evharistije. Lepo vabljeni.  

GODOVI: 

N	20.2.	 7. ned. med letom 
P	21.2.	 Irena, devica 
T	22.2.	 Sedež ap. Petra 
S	23.2.	 Polikarp, škof 
Č	24.2.	 Matija, apostol 
P	25.2.	 Taras, škof 
S	26.2.	 Aleksander, škof 
N	27.2.	 Gabrijel, redovnik 

 

Pastirsko pismo pred postom: prvi del papeževega pisma beremo danes pri vseh mašah, 
drugi del pa prihodnjo nedeljo. 
Pustni čas je pred nami konec tega tedna in v torek, 1. marca. Prav je, da se tudi 
poveselimo, a vseeno ohranimo primerno spoštovanje do drugih ljudi, predvsem pa do 
svetih in posvečenih oseb in zadev! »Kar nočeš, da bi drugi tebi storili, tudi ti ne stori 
bližnjemu!« 
	

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 

• Danes je 7. nedelja med letom – kot uvod v postni čas bomo dve nedelji prisluhnili 
pismu svetega očeta papeža Frančiška, ki nas vabi k živemu in pričevanjskemu 
krščanstvu. 
 

• Otroci imajo počitnice zato v tem tednu ne bo veroučnih srečanj. Z veroukom bomo 
začeli zopet v ponedeljek, 28. februarja po sporedu. Veliko lepih doživetij želimo 
otrokom in družinam. 
 

• Obletnice 2023 – ustanovili smo pripravljalni odbor, ki počasi postavlja skelet 
praznovanj, ki jih bomo naznanili letos ob župnijskem praznovanju na Belo nedeljo. 
Prihodnje leto bo 400 let od postavitve kapele na Kostanjevici in začetka romanj h 
Kostanjeviški Mariji. Druga obletnica je povezana z župnijo, saj bo minilo 70 let od 
imenovanja Župnije Marijinega oznanjenja na Kapeli, po novem Župnija Nova Gorica 
Kapela. Tretja obletnica pa bo 150 let od rojstva p. Aleksandra Vavpotiča, glasbenika, 
ki je bil leta 1916 ustreljen v tunelu in smo se mu oddolžili s sliko v atriju samostana. 
 

• Prihodnja nedelja bo 8. ali zadnja nedelja med letom,  kajti z naslednjo nedeljo bomo 
stopili v postni čas. Zaključna beseda papeža Frančiška nas bo pripravila na ta korak. 
 

• Ker bomo letos končali obnovo cerkvene ladje bi radi obnovili tudi postaje križevega 
pota. Vabimo vas, da postanete boter postaje. Cena obnove bo okrog 15.000 €.  

	

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
20.02.22 

7. nedelja 
med letom 

10.00 
 
18.30 

Skupna – župnijska maša   
češčenje ob 18.00 nato sveta maša 
+Anton Plesničar 

P. 21.02.- 18.30 +Tomaž Panker (kot 30. dan) 
T. 22.02. 18.30 +Magdalena Vižin(kot30.dan) 
S. 23.02 18.30 v zahvalo za Božje varstvo 

Č. 24.02. 18.00 
18.30 

 molitev pred Najsvetejšim 
+ druž. Grosar 

P. 25.02 18.30 v čast B.usmiljenju za domovino 
S. 26.02. 18.30 za duhovne poklice 
27.02.22 

8. nedelja 
med letom 

10.00 
 
18.30 

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

	

4POSTNI ČAS je v papeževem pismu 
poudarjen kot čas za osebno in skupnostno 
spreobrnjenje. »Setev je …da  sledi žetev … 
Zelo plemenito je, če nam uspe sprožiti 
procese, katerih sadove bodo pobirali drugi, v 
upanju na skrito moč dobrega, ki se seje…«      
4Dobro uporabite čas šolskih počitnic z 
možnostjo, da bo blagoslovljen.  
4Z REDNIM MOLITVENIM spominom se 
bomo vsak teden pri sveti maši v čast Božjemu 
usmiljenju pripravljali na belo nedeljo Božjega 
usmiljenja, 24.aprila,  ki bo tudi pomemben 
dan parlamentarnih volitev v domovini. 

4Nekatere obljube: V osebni molitvi se spomnimo tudi na rojstni dan 22.2  našega g. škofa Jurija.  
V preteklem letu nam je ob poravnavi tekočih stroškov v župniji in sredstev za vzdrževanje, poravnati 
letne obveznosti do Škofije Koper in oddanih miloščinah kot n.pr. zahvalno, misijonsko nedeljo …ter 
dar za Miva , uspelo nameniti  le 4.000.-€ tudi za delno vračilo tistim, ki so nam v preteklosti (pred 2013) 
mogli in hoteli pomagati. V upanju, da se bo odprla še kakšna pot, se vam iz srca zahvaljujem in Bog 
povrni. 
4TRR župnije Solkan  SI56 0475 0000 3146 731 pri Nova KBM. Hvala in Bog lonaj vsem, 
ki se poslužujete tudi te poti za pomoč, v teh izrednih razmerah. 

 

	

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

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

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

P. 21. 2. Vogrsko ob 19h †† Abel in Fanica, 126 
T. 22. 2. Kromberk ob 19h Za žive in †† Boltar 
S. 23. 2. Vogrsko ob 19h  †† Melhior in Marija G., 29 
Č. 24. 2. Kromberk ob 19h † Edi Winkler 
P. 25. 2. Kromberk ob 19h † Slavko Pipan – obletna 
S. 26. 2. Kromberk ob 19h  † Vida Jejčič – osmina 

N. 27. 2. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

† Jožef Tomažič 
Za žive in †† župljane 

	

 Verouka ni ta teden zaradi 
počitnic. Nadaljujemo 28. 
februarja. 

Birmanski kandidati, prihod-
njo nedeljo bere prošnje 8. 
razred verouka. 

Rajna: 11. 2. je umrla Vida 
Jejčič, M. Klemenčiča 10, 
Solkan (84 let); pokopana pri 
Sv. Trojici 16. februarja. Naj 
počiva v miru! 

Blagoslov družin: lahko pridem le k družini, ki se prijavi (doslej sem vse, ki so se prijavili, 
že obiskal). Sporočite, če še kdo želi! Obiščem le tiste, ki izrazijo željo - ob upoštevanju 
PCT, maske, razkuževanja in razdalje. Pogovorite se med seboj, da bi vsi vedeli za to 
možnost! 

 

 
 
 
 
 
 


