
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Slovenski	škofje	spodbujajo	katoličane	v	
Sloveniji,	da	se	odzovejo	na	prošnjo	za	
pomoč	ukrajinskemu	narodu,	ki	v	
tem	trenutku	trpi	zaradi	vojne	v	svoji	
domovini.	Zato	škofje	podpirajo	delo	
Slovenske	karitas,	ki	že	zbira	denarna	
sredstva,	materialno	pomoč	v	hrani,	
oblačilih	in	higienskih	pripomočkih	za	
najbolj	prizadete	v	tej	vojni.		
Slovenska	karitas	nadaljuje	z	zbiranjem	
denarnih	sredstev	na:	Slovenska	karitas,	
Kristanova	ulica	1,	1000	Ljubljana,	TRR:	
SI56	0214	0001	5556	761,	Namen:	Pomoč	
Ukrajini,	Sklic:	SI00	870,	Koda	namena:	
CHAR,	BIC	banke:	LJBASI2X.	Položnice	bodo	v	
tem	tednu	na	voljo	na	vseh	poštah	in	po	
župnijah.	
Prispevek	v	višini	5	EUR	je	mogoče	darovati	
s	SMS	sporočilom	KARITAS5	na	1919.   

DRUGO	POSTNO	PREDAVANJE	
bo	v	petek	ob	19.30	v	dvorani	
konkatedrale.		
Tema	pogovora:	NAŠA	
ISTOVETNOST	ŽIVI	IZ	KORENIN	
DEDIŠČINE.	
Etnolog,	sociolog	in	politik	ter	
bivši	državni	sekretar	RS	na	
ministrstvu	za	kulturo,		
Silvester	Gaberšček,	bo	
spregovoril	o	sledeh	zgodnjega	
krščanstva	na	ožjem	goriškem	
območju,	o	razcvetu	krščanske	
kulture	skozi	stoletja	in	o	usodi	te	
dediščine	v	krizi	današnjega	dne.		
Postna	predavanja	so	del	
sinodalnega	dogajanja	v	naših	
župnijah.	Vabljeni. 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si;   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. 

 

Podrejeni Prevarantu 

Popolna predanosti iluzijam in 
skušnjavam, na neki način odpravi tudi 
skušnjave in potrebo po puščavi. Smo s 
takim stanjem zadovoljni? Zlo se vedno 
predstavlja kot nekaj dobrega, lepega, 
privlačnega, kot najboljša rešitev. V 
resnici pa nosi v sebi strup, ki ga skriva. 
Lahko ga primerjamo z mesojedimi 
rastlinami v Amazoniji: na zunaj imajo 
živobarvne cvetove, so lepe in lepo 
dišijo. Toda, ko živali vstopijo na 
njihove cvetove jim ni več pomoči. 

  

Med nami se širi sovraštvo 

Ne gre le za vojno v Ukrajini, kajti 
vojaški spopadi ta trenutek potekajo 
vsaj še na 70-ih krajih sveta. Obstajajo 
tudi »vojne« med zakonci, med starši in 
otroci, med prijatelji, ki so postali 
sovražniki… Sprejemanje enoumja in 
sovraštvo do vseh, ki mislijo drugače, 
nas vodi v napuh, egoizem, sovraštvo, 
nasilje, vojno. Brez Boga živimo v 
sovraštvu in obtožujemo druge. 
Posledice so strašljive: mrtvi, ranjeni, 
sirote, begunci…Največja sirota je 	

vsakdo, ki živi brez vere v Nebeškega 
Očeta. 

Kako preraščati zlo? 

Zla v sebi in na svetu ne bomo zatrli s 
tem, da uničujemo sebe, moraliziramo, 
obtožujemo grešnike… Jezusov nauk: 
ne bodimo brezglavi, ne ruvajmo 
ljuljke, saj bi s tem izruvali tudi 
pšenico! Res je, da ima narod pravico 
do samoobrambe, res je, da je v tem 
trenutku potrebna mnogovrstna 
solidarnost z Ukrajino. Toda, bomo 
vojno v Ukrajini rešili s sovraštvom do 
Rusov in vsega, kar je rusko; s tem, da 
Rusom prepovemo dejavnosti celo na 
kulturnem in športnem področju? Je za 
vojno v Ukrajini kriv Dostojevski? 
Greh lahko zares in trajno 
premagujemo le v neprestanem 
pogovoru z nebeškim Očetom, ki je 
čakal izgubljenega sina. Izgubljeni sin 
je vedel, da je doma lepo, da je bil 
ljubljen, da mu oče podarja svobodo, 
da je z očetom doživljal veliko veselih 
in lepih trenutkov. Bi se vrnil, če se ne 
bi zavedal vsega tega? 

	
 
 
 

NOVA  GORICA 
N	6.3.	 1.	postna	nedelja:	maša:	9.	in	11.	uri	

P	7.3.	 8.00	
19.00	

za	zdravje	
+	Frančiška	in	Davorin	Faganel	

T	8.3.	 8.00	
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
++	Goljevšek	

S	9.3.	 8.00	
19.00	

+	starši	Hadalin	
+	Angela	Testen	(30.dan)	

Č	10.3.	
	8.00	
19.00	

+	Marta	Šušmelj	
+	Silva	Vižintin,	Kidričeva	
18	(8.dan)	

P	11.3.	
	

8.00	
18.30	
19.00	

	++	Klančič	
križev	pot	
za	otroke	in	nečake	

S	12.3.	 	8.00	
19.00	

+	Marinka	Mlinar	
+	Andrej	Levstek	

N	13.3.	
		9.00	
11.00	

za	žive	in	++	župljane	
+	Antonija	Valentinčič	

 

Miloščina	 današnje	 prve	 nedelje	 v	
mesecu	 je	 za	 obnovo	 naše	 cerkve.	
Hvala	vam	za	vsak	vaš	dar.	
Katehetski	zbor	ima	srečanje	v	sredo	
po	večerni	maši.	
Drugo	postno	predavanje	bo	v	petek	
ob	 19.30.	 Predaval	 bo	 Silvester	
Gabršček	 o	 krščanski	 kulturi	 na	
goriškem.	
Križev	 pot	 molimo	 vsak	 petek	 v	
postnem	 času	 pol	 ure	 pred	 večerno	
mašo.	 V	 petek	 sodeluje	 skupina	
Marijino	delo.	
Nedeljska	 sveta	 maša	 je	 tudi	 ob	
sobotah	zvečer.	
Naslednjo	 nedeljo	 ob	 11.	 uri	 sodelu-
jejo	skavti.	
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Vabljeni na drugo postno predavanje, ki bo v petek v 
dvorani konkatedrale. Predaval	bo	Silvester	Gabršček	o	
krščanski	kulturi	na	goriškem.	(Več	na	4.	strani.)	
Duhovniki GPO imamo srečanje pri konkatedrali v 
sredo. Vernike prosimo, da molite za nas! 
Prihodnja nedelja je kvatrna, zato bo miloščina za 
semenišče in za potrebe škofije. Bog povrni vsem 
dobrotnikom! 
Molitev za mir: papež in škofje prosijo, da bi več in iz 
srca molili in se postili za mir v Ukrajini. 

 

GODOVI: 

N	6.3.	 1. postna nedelja 
P	7.3.	 Felicita, mučenka 
T	8.3.	 Janez od Boga, red. 
S	9.3.	 Frančiška Rimska, red. 
Č	10.3.	 40 mučencev 
P	11.3.	 Benedikt, škof 
S	12.3.	 Justina, redovnica 
N	13.3.	 2. postna nedelja 

 

Karitas prosi, da bi pomagali beguncem in žrtvam vojne v Ukrajini. Denarni prispevek 
lahko nakažete preko Župnijske karitas ali na Trr Goriške območne karitas, na Slovensko 
karitas ali preko GSM. V Centru karitas Nova Gorica, ul. Gradnikove brigade 63, se zbira 
ob ponedeljkih in četrtkih od 16h do 18h tudi materialna sredstva: trajno hrano, higienske 
pripomočke, otroška oblačila … Iskrena hvala vsem darovalcem! 
V postnem času se ob petkih zdržimo mesnih jedi (zdržek) in to žrtev darujmo v dobre 
namene, tudi za mir na svetu. Vabimo vas, da prihranek ob odpovedi hrani namenimo 
revnim in pomoči potrebnim - n.pr. na veliki četrtek. 

 

NOVA GORICA - KAPELA  
Sv.	maše	na	Kapeli:	vsak	dan	ob	7.00	in	19.00.	Ob	nedeljah	ob	7.30,	10.00	in	18.00.		

	

 

• Prva postna nedelja je danes. Jezusov odziv na hudičevo zapeljevanje: »Pisano je: 
Človek ne živi samo od kruha.«, drugič: »Pisano je: Gospoda svoje ga Boga, moli in 
njemu samemu služi!« in tretjič: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« 
Kako hitro se pustimo pregovoriti! Kako hitro se damo pretentati! Za ugled med sosedi, 
za prgišče všečkov na spletu, za napredovanje v službi, za uspeh na volitvah …zatajimo, 
kar nam šepeče Svetost, in se postavimo pod žaromete sveta. 
 

• Za pomoč Ukrajini na Pepelnico ste prispevali 1.340,56 €. Samostan bo zaokrožil vsoto 
na 2.000 € in posredoval pomoč v Ukrajino. Bog povrni. 
 

• Križev pot molimo vsak torek in petek ob 18.30 v naši cerkvi. Ob torkih molijo župnijske 
skupine, ob petkih pa naši veroukarji in starši. 
 

• Člane ŽPS vabimo na srečanje v četrtek, 10. marca ob 19.45 v samostansko dvorano. 
Dobrodošli tudi člani GS. 
 

• Na duhovni vikend odhajajo otroci 5. razreda v petek, 11. marca. Avtobus bo odpeljal 
ob 16.30 s parkirišča na Kapeli. Odšli bodo v Novo Štifto. 
 

• Birmanci in starši vabljeni k molitvi križevega pota na Sveto Goro v nedeljo, 13. marca. 
Začetek bo ob 14.30 na Prevalju pri 1. postaji. Zaključili bomo s sveto mašo ob 16. uri. 

SOLKAN 
06.03.22 

 1.  postna 
nedelja 

10.00 
 
18.30 

 Skupna – župnijska maša   
češčenje ob 18.00 nato sveta maša 
v čast B. usmiljenju za domovino 

P. 07.03.   18.30 v zahvalo za uspešno oprav. delo 
T. 08.03.  18.30 v čast Sv.Duhu za razsvetljenje u. 
S. 09.03  18.30 +Ivan Simčič 

  Č. 10.03.  18.00 
18.30 

 molitev pred Najsvetejšim 
+Vuga Ciril in Irena 

  P. 11.03 18.30 +Ludvik in Alojzija Koršič 
   S. 12.03. 18.30 za zdravje (PM) 
13.03.22 
 2. postna 

ned. 

10.00 
 
18.30 

  Skupna – župnijska maša   
češčenje ob 18.00 nato sveta maša 
+Jug Helena (kot 30. dan) 

	

4POSTNI ČAS: »… so dnevi, … ki nas 
pripravljajo na … praznike velike noči… z 
duhovnim očiščevanjem. Za velikonočne 
praznike je značilno ravno to, da se vsa 
Cerkev raduje odpuščanja grehov. Niso ga 
namreč deležni samo tisti, ki jih prerodi krst 
… marveč …tudi vsi, ki že dalj časa uživajo 
srečo božjega otroštva.           …Na kateri koli 
stopnji napredka naj že bomo, smo vseeno 
potrebni izpopolnjevanja. Prizadevati si 
moramo, da ne bo praznik odrešenja našel 
nikogar v starih grehih.   (sv.Leon Veliki, pp.)                                       

	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. 

 4TEDEN DRUŽINE bomo tudi letos zaznamovali v  marcu z godom sv.Jožefa (19.3.) in 
sklenili s praznikom  Gospodovega oznanjenja  (25.3.) – materinskim dnem. V tem tednu se 
pripravlja za nedeljo, 20.marca križev pot k Sveti Katarini s sodelovanjem veroučencev 
in staršev. Naj tudi pismena spodbuda zaleže in nagovori!                                             

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 
N. 6. 3. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
V čast Mariji Tolažnici  
Za žive in †† župljane  

P. 7. 3. Vogrsko ob 19h †† Hieronim in Jožefa G., 105 
T. 8. 3. Kromberk ob 19h †† Brezavšček in Kresnik 
S. 9. 3. Vogrsko ob 19h  † Stanko Jarc, 31 a 
Č. 10. 3. Kromberk ob 19h †† Blažič in Ušaj 
P. 11. 3. Kromberk ob 19h † Vida Jejčič – 30. dan 
S. 12. 3. Kromberk ob 19h  Materi Božji za zdravje 

N. 13. 3. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  
Za nove duhovne poklice 

	

Spokorni obred 
pepeljenja je še danes, na 
prvo postno nedeljo. 
Verouk bo reden.  
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere 
prošnje 8. razred verouka. 
Župnijska karitas 
Vogrsko ima srečanje 
jutri po maši. 

Kvatrna miloščina prihodnje nedelje bo za semenišče in za potrebe škofije. 
Zdržek od mesnih jedi je ob petkih v postnem času. 
Križev pot molimo na Vogrskem ob sredah, v Kromberku ob petkih pred mašo. 
Ukrajina: molimo za mir, za žrtve vojne in za spreobrnjenje odgovornih! 
Za begunce in žrtve vojne zbiramo v cerkvi v nabiralniku, lahko pa tudi nakažete na Trr 
Karitas. Hvala in Bog vam povrni! 
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! 
 

 
 
 
 
 
 


