
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Izogibanje nevarnostim 
Skušnjava, da ne bi pogledali onkraj vidnih meja 
Cerkve. Pri izražanju evangelija v našem življenju 
laiki in laikinje delujejo kot kvas v svetu, v katerem 
živimo in delamo. Sinodalni proces je čas za dialog 
z osebami iz sveta ekonomije in znanosti, politike 
in kulture, umetnosti in športa, medijev in 
družbenih pobud. To bo čas za razmislek o ekologiji 
in miru, življenjskih vprašanjih in migracijah. Če 
želimo izpolniti svoje poslanstvo v svetu, moramo 
stvari videti širše. To je tudi priložnost za 
poglobitev ekumenske hoje z drugimi krščanskimi 
veroizpovedi in našega razumevanja z drugimi 
verskimi izročili. 

POSTNA	PREDAVANJA	
	bo	v	petek	ob	19.30	v	konkatedrali.		
Tema	pogovora:	ŽUPNIJA	ZA	SINODO,	
ZA	PRESTOLNICO,	ZA	DOMOVINO.	

Trije	 zaporedni	 petki	 bodo	 namenjeni	
za	postna	predavanja.	Prvi	gost	bo	naš	
škof	dr.	Jurij	Bizjak.	

Postna	predavanja	gradijo	sinodalnega	
duha.	Duh	postnega	časa	nas	spodbuja	
k	 spreobrnjenju.	 V	 tem	 času	 smo	 še	
posebej	poklicani,	da	se	trudimo	graditi	
občestvo.	Veliko	naredimo	že	s	tem,	da	
smo	 navzoči.	 Naj	 bo	 naš	 postni	 korak	
priti	skupaj	in	doživeti	občestvo	skupaj	
z	našim	škofom.		

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. 

Zavedanje našega odnosa do drugih 

 
Jezus nas uči živeti. Uči, ker nam hoče dobro, 
ker hoče da zorimo. Kako sobivati z drugimi, 
ki niso kristjani in mislijo drugače, kot mi? 
Kakšni so naši odnosi v Cerkvi, v naši 
družini? Kdo oziroma kaj vodi naše življenje? 
Jezus je zahteven Učitelj: ljubite svoje 
sovražnike, ljubite se med seboj, kot sem vas 
jaz ljubil… V današnjem odlomku smo 
izzvani ob treh Jezusovih prispodobah o 
našem odnosu do bližnjih. 
Prva prispodoba: slepi voditelji 
Jezus ne zaničuje tistih ljudi, ki so slepi ali 
slabovidni. Govori o slepih voditeljih, ki 
mislijo, da vse vejo, da so boljši od drugih in 
samega sebe postavijo za učitelje. Če slepec 
slepca vodi… Kristjani nismo imuni pred 
virusom vsevednosti, moraliziranjem, 
domišljanjem, da so tisti, ki ne hodijo v 
cerkev slabi…  

  

Druga prispodoba: iver oziroma bruno v 
očesu  
Iz te prilike vidimo, da Jezus uporablja 
slikovito govorico, tudi retorično 
pretiravanje; saj bruno ne more priti v 
človekovo oko. Povedati nam hoče, da 
lahko vidimo majhne napake drugih, ne 
vidimo pa velikih problemov pri sebi. 
Pomembno je, da se zavedamo svojih 
mej.  Prav je, da presojamo dogajanje okoli 
sebe, nismo pa poklicani, da druge 
obsojamo.  

  
Tretja prispodoba: sadovi 
Dober sad zraste na dobrem drevesu? Kaj 
prihaja iz našega srca? Iz besed na ustih, 
vidimo, kaj je v srcu. Pogledati na drevo z 
vidika sadu, pomeni preverjati. Preverjanje 
je dejavnost na katero radi pozabljamo.  

Pust, maske in vsakodnevni karnevali 
Koliko obrazov imam? Sem celovita oseba? 
Imam dva obraza, več obrazov; za vsako 
situacijo svojo masko?  Ali sploh vem 
kakšen je moj obraz? Sem se že kdaj videl? 
Pustne, pa tudi vsakodnevne maske, čeprav 
še tako sijajne, so le za "en dan"! Poglejmo 
globlje - na to, kar je pod našimi maskami! 
 

 
 
 

NOVA  GORICA www.zng.si	 
N	27.2.	 8.	nedelja	med	letom	-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	28.2.	 8.00	
19.00	

+	starši	in	Jana	Trošt	
V	čast	Svetemu	Duhu	

T	1.3.	 8.00	
19.00	

zdravje,	mir,	dober	namen	
V	čast	sv.	Klari	za	zdravje	

S	2.3.	
pepelnica	

9.00	
19.00	

++	Poženel	
+	Stanislav	in	Jožica	Ferfolja	

Č	3.3.	 	8.00	
19.00	

zdravje,	mir,	dober	namen	
v	čast	M.B.	za	zdravje	

P	4.3.	
1.	petek	

8.00	
18.00	
19.00	

+	+	Šav	in	Knez	
adoracija	
za	žive	in	+	sorodnike	

S	5.3.	
1.sobota	

	8.00	
19.00	

V	čast	Sv.	Duhu	za	razsvetljenje	
++		Velišček	

N	6.3.	
1.postna	

		9.00	
11.00	

+	Jože	Pahor	
za	žive	in	++	župljan	

 

Župnijski	pastoralni	svet	 ima	sejo	v	
ponedeljek	ob	19.30.	
Pepelnica	 in	 začetek	 posta	 nas	 vse	
vabi	k	obredu	pepeljenja,	ki	bo	v	sredo	
pri	obeh	sv.	mašah.	
Starši	 prvoobhajancev	 imajo	
srečanje	v	četrtek	ob	19.30.	
Za	1.	petek	bo	za	spoved	na	razpolago	
g.	 Cvetko	 Valič	 od	 18.	 ure	 dalje.	 Ob	
18.30	bo	križev	pot	in	sledi	sveta	maša. 
Prvo	 postno	 predavanje	 v	 času	
sinode	 bo	 v	 petek	 zvečer	 ob	 19.30.	
Predavatelj	 g.	 škof	 Jurij	 Bizjak	 je	 dal	
naslov:	 'Župnija za sinodo, 
za   prestolnico,  za domovino!'   Naša  

udeležba naj bo prvi postni korak graditve sinodalnega občestva. Vabljeni! 
V	soboto	bo	nedeljska	sveta	maša. 
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maši	v	čast	Božjemu	usmiljenju	pripravljali	na	belo	nedeljo	Božjega	usmiljenja,	
24.aprila,		ki	bo	tudi	pomemben	dan	parlamentarnih	volitev	v	domovini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Križev pot bomo v postu molili v cerkvi na Vogrskem ob sredah, v Kromberku pa ob petkih  
pred mašo. 
Na prvi petek se zamenjava z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h dalje. 
Rajna: 17. 2. je umrla Majda Bičič, V. Vodopivca 82 (70 let). 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! Pogovorite se med seboj, da bi vsi vedeli za to 
možnost! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4MOLITEV KRIŽEVEGA POTA 20 minut pred sv. mašo ob petkih in nedeljah 
dopoldne. Ob nedeljah zlasti v popoldanskem času bodo možnosti, da se  tudi v naravi 
pridružimo organiziranim skupinam molivcev, ki križev pot pripravijo in oblikujejo s 
sodelovanjem navzočih. 
TRR župnije Solkan  SI56 0475 0000 3146 731 pri Nova KBM. Hvala in Bog lonaj vsem, ki 
se poslužujete tudi te poti za pomoč. 
 

 

Molitev za mir: papež prosi, da bi na pepelnico molili 
in se postili za mir v Ukrajini. 
Pepelnica nas s spokornim obredom pepeljenja vpelje v  
sveti postni čas priprave na velikonočne praznike  
odrešilnega trpljenja, smrti in vstajenja. 
Prvi petek in prva sobota vabita k prejemu 
zakramentov in k češčenju Jezusovega in Marijinega  
srca.  
Postna postava: v postnem času se ob petkih zdržimo  
mesnih jedi (zdržek), na pepelnico in na veliki petek pa s 
e tudi prikrajšamo v jedi (post). Vabimo vas, da  
prihranek ob odpovedi hrani namenimo revnim in  
pomoči potrebnim - n.pr. na veliki četrtek. 

GODOVI: 

N	27.2.	 8. ned. med letom 
P	28.2.	 Perpetua in Felicita 
T	1.3.	 Janez od Boga, red. 
S	2.3.	
pepelnica	

Frančiška Rimska, red. 

Č	3.3.	 40 mučencev 
P	4.3.	
1.	petek	

Benedikt, škof 

S	5.3.	
1.sobota	

Justina, redovnica 

N	6.3.	
1.postna	

Kristina, devica 
 

Prvo postno predavanje bo v petek ob 19.30 v dvorani konkatedrale. Predavatelj bo škof 
dr. Jurij Bizjak in bo spregovoril na temo 'Župnija za sinodo, za prestolnico, za domovino!'   
	

Katehumenat	–	priprava	odraslih	na	prejem	zakramentov	krsta,	obhajila	in	birme,	
se	prične	v	soboto,	5.	marca	2022	ob	10.30		v	Šempetru.	 

NOVA GORICA - KAPELA  
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl 

• Danes	je	8.	ali	zadnja	nedelja	med	letom,	 	ko	prebiramo	drugi	del	postnega	
pisma	 svetega	 očeta	 papeža	 Frančiška.	 Kako	 pomenljive	 so	 besede	 današnjega	
evangelija:	»Dober	človek	prinaša	iz	dobrega	zaklada	svojega	srca	dobro,	hudoben	
pa	iz	hudobnega	hudo…«.	Molimo	za	mir	v	Ukrajini.	

• V	 ponedeljek	 nadaljujemo	 z	 veroukom	 po	 sporedu.	 Vse	 skupine	 imajo	
veroučne	ure	v	živo.	

• SBP	 –	 otroci,	 ki	 sodelujejo	 z	 branjem	 za	 Slomškovo	 bralno	 priznanje	 imajo	 v	
ponedeljek,	28.	februarja	ob	18.00	srečanje	z	voditeljico	v	mali	učilnici	pri	župnijski	
pisarni.	

• V	sredo	je	Pepelnica,	ko	začenjamo	40	dnevni	post	kot	pripravo	na	Veliko	noč.	
Pri	obeh	mašah	ob	7.00	in	19.00	bo	tudi	pepeljenje	s	katerim	pokažemo	odprtost	
srca	 za	Gospoda.	 Ta	 dan	 je	 strogi	 post	 brez	mesa	 in	 enkrat	 se	 lahko	 do	 sitega	
najemo.	

• Molitev	za	mir	v	Ukrajini	pred	Najsvetejšim	bomo	imeli	v	četrtek	od	18.	ure	
do	maše.	Vabljeni	vsi,	ki	cenite	življenje	v	miru.	

• Prvi	petek	obiščemo	bolnike	na	domu	in	ob	18.30	molimo	križev	pot	v	cerkvi.	Na	
prvo	soboto	bomo	ob	18.45	molili	litanije	MB.	

• Prihodnja	nedelja	bo	1.	postna.	Vsi,	ki	ste	oddali	svoj	e-mail	boste	pred	nedeljo	
prejeli	prvi	Kapelski	zvon	z	novicami	in	obvestili.	

• Botri	obnove	križevega	pota	–	veselimo	se	prvega	odziva	NN	darovalca	z	400	€.	
Bog	povrni.	

	

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
27.02.22 
 8. nedelja 
med letom 

10.00 
 
18.30 

  Skupna – župnijska maša   
češčenje ob 18.00 nato sveta maša 
za duhovne poklice 

P. 28.02.-   18.30 +Alojz Mavrič (kot 30. dan) 
T. 01.03.  18.30 +Marija Gabrijelčič(30. dan) 

S. 02.03  
PEPELNICA 

18.30 +Zofija in Ivan Zavrtanik 

   Č. 
03.02.  

18.00 
18.30 

 molitev pred Najsvetejšim 
v čast Božjemu usmiljenju za 
domovino  

   P. 04.03 18.30 +Abramič Z.  P; Ivan, Marija B. 
   S. 

05.03. 
18.30 +Jožef Koršič (1.obletnica) 

06.03.22 
 1.  postna 

nedelja 

10.00 
 
18.30 

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

	

4Na PEPELNICO -dan strogega posta in 
zdržka za vse, ki jih veže, pa nas papež 
Frančišek še posebej vabi k molitvi in 
postu za mir v  svetu 
4 Na prvi petek v mesecu možnost za 
spoved pred in med mašo -p. s Svete Gore; 
Obisk bolnikov in starejših. Obvestilo in 
možnost za okrepčilo. 
4Z REDNIM MOLITVENIM spominom 
se bomo vsak eden pri sveti maši v čast 
Božjemu usmiljenju pripravljali na belo 
nedeljo Božjega usmiljenja, 24.aprila,  ki 
bo pomemben dan parlamentarnih volitev 
v domovini.  
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 27. 2. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
† Jožef Tomažič  
Za žive in †† župljane  

P. 28. 2. Vogrsko ob 19h †† sorodniki in prijatelji, 47 
T. 1. 3. Kromberk ob 19h † Majda Bičič - osmina 
S. 2. 3. Vogrsko ob 19h  V zahvalo in varstvo, 64 g 
Č. 3. 3. Kromberk ob 19h †† Canzutti 
P. 4. 3. Kromberk ob 19h Za žive in †† Šabec 
S. 5. 3. Kromberk ob 19h  Za nove duhovne poklice 

N. 6. 3. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

V čast Mariji Tolažnici 
Za žive in †† župljane 

	

Verouk bo zopetni reden.  
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere prošnje 7. 
razred verouka. 
Župnijska karitas Kromberk 
ima srečanje v torek po maši. 
Obred pepeljenja bo na 
pepelnično sredo in prihodnjo, 
prvo postno nedeljo. 
Post in zdržek je na pepelnično 
sredo, zdržek od mesnih jedi pa 
v petek. 

 

 

 
 
 
 
 
 


