
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
V soboto bo dekanijsko romanje družin na Sveto Goro. Zberemo se ob 9. uri na Prevalju 
s skupnemu križevemu potu. Kdor ne more, naj pride k maši ob 11. uri. 
 

 

 
DEKANIJSKO ROMANJE DRUŽIN  

NA SVETO GORO 
Na god sv. Jožefa, praznika očetov, 19. marca, 
na začetku tedna družine, bodo družine iz 
naše dekanije poromale na Sveto Goro, da se 
izročijo v varstvo Svetogorske Kraljice. Na 
Sveti Gori bo sveta maša ob 11. uri. 
Naslov	in	rdeča	nit	bo:	»Družinska	ljubezen:	
poklicanost	in	pot	svetosti«.	
Starši,izročite	svoje	družine	Mariji	v	varstvo.	

TRETJE	POSTNO	PREDAVANJE	
bo	v	petek	ob	19.30	v	dvorani	
konkatedrale.		
Tema	pogovora:	POT	DO	
OSEBNEGA	ZADOVOLJSTVA.	

	Svetovalka za marketinške 
strategije in prodajo ter 
predavateljica na Poslovno-tehniški 
fakulteti Univerze v Novi Gorici, 
Mateja Milost, bo spregovorila o 
načinih za doseganje osebnega 
zadovoljstva, ki temelji na 
ravnovesju duhovne, umske, telesne 
in čustvene dimenzije človekovega 
življenja. 
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. 

 

Postni čas in lepota 
Post ni v tem, da se odtujimo svetu v 
katerem živimo. Nasprotno post nas 
spodbuja k odkrivanju lepote, najgloblje 
resničnosti sveta, k ozdravitvi, osvoboditvi. 
Kako spremeniti svoje življenje, da bo v 
njem več veselja in lepote? 

  

Biti z Bogom je lepo   
Apostol Peter je hotel ostati na gori 
spremenjenja. “Bil sem priča njegove slave« 
(Prim. 2 Pt 1,16). Biti v Bogu pomeni biti 
srečen. Bog je lep in zanimiv. Sv. Frančišek 
je vzklikal: “Ti si lepota, ti si lepota!” Sv. 
Avguštin je zapisal: »Pozno sem te vzljubil 
lepota«. 

	

Nostalgija po nebesih - predokus 
vstajenja 
Lepoto lahko odkrivamo, če se potrudimo, v 
naravi; v zvezdah, gorah, morju, rastlinah, 
živalih … Odkrivamo jo tudi v molitvi, 
obredih, slikah, kipih, glasbi… Odkrivamo 
jo v sebi in življenjskih sopotnikih, saj smo 
ustvarjeni po Božji podobi. Otroci, ki 
doživljajo ljubezen staršev in ljubezen med 
staršema dobesedno pijejo lepoto. 

  

Naše življenje je »tranzit« 
Zakaj pogosto ne doživljamo lepote? Zaradi 
lenobe, utrujenosti, skrbi, pretiranega dela, 
stisk, sovraštva, raztresenosti…Starši ne 
morejo vedno kazati, kako se imajo radi, ker 
so v službi, ker pridejo domov utrujeni, ker 
se morajo posvetiti raznim opravkom. A to 
še ne pomeni, da se nimajo radi. Še posebej, 
ko smo v stiski in trpimo je pomembno, da 
smo zaljubljeni v Lepoto, da molimo in se 
zavedamo končnega cilja našega potovanja. 

	
 
 
 
 
 

NOVA  GORICA 
N	13.3.	 2.	postna	nedelja:	maša:	9.	in	11.	uri	

P	14.3.	 8.00	
19.00	

za	zdravje,	mir,	dober	namen	
+	Polda	Cej	

T	15.3.	 8.00	
19.00	

+	Ivanka	Valentinčič	
	+	Katarina	Šuligoj	

S	16.3.	 8.00	
19.00	

+	sorodnike	in	dobrotnike		
V	čast	M.B.	za	zdravje	

Č	17.3.	 	8.00	
19.00	

++	Černic	in	Curk	
+	Ana	in	Jelko	Munih	

P	18.3.	
	

8.00	
18.30	
19.00	

	+	starši	Vetrih	
križev	pot	
+	Emilija	Kragelj	

S	19.3.	
Sv.	Jožef	

	8.00	
19.00	

++	Štavar	
+	Jožefa	in	Viktor	Manfreda	

N	20.3.	 		9.00	11.00	
+	starši	Fakin	
za	žive	in	++	župljane	

 

Zakonska	 skupina	 ima	 srečanje	 v	
ponedeljek	ob	20.	uri.	
Skupina	Marijino	delo	ima	srečanje	v	
četrtek	ob	17.	uri.	
Tretje	postno	predavanje	bo	v	petek	
ob	 19.30.	 Mnogo	 ljudi	 je	 	 žalostnih,	
nezadovoljnih,	 skoraj	 depresivnih.	
Predavateljica	 Mateja	 Milost	 nam	 bo	
na	 spodbujajoč	 način	 spregovorila	 o	
poti	do	osebnega	zadovoljstva	in	kako	
pomagati	drugim.	Vabljeni.	
Križev	 pot	 molimo	 vsak	 petek	 v	
postnem	 času	 pol	 ure	 pred	 večerno	
mašo.	V	petek	sodelujejo	bralci	Božje	
besede	pri	maši.	
 

	

Št. 11 / 13.3.2022 / 2. postna nedelja  
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Današnja kvatrna miloščina bo za semenišče in za 
potrebe škofije. 
Vabljeni na tretje postno predavanje, ki bo v petek v 
dvorani konkatedrale. Predavala	bo	Mateja	Milost	o	poti	
do	osebnega	zadovoljstva.	(Več	na	4.	strani.)	
Teden	družine:	Od	19.	do	25.	marca	bo	potekal	Teden	
družine	pod	geslom	»Družinska	ljubezen:	poklicanost	in	
pot	k	svetosti.«	Vsak	večer	bo	od	20.00	do	20.20	preko	
spleta	pričevanje	družin.	Povezavo	dobite	na	povezavi: 

 

GODOVI: 

N	13.3.	 2. postna nedelja 
P	14.3.	 Matilda, kraljica 
T	15.3.	 Ludovika, redovnica 
S	16.3.	 Hilarij Oglejski, škof 
Č	17.3.	 Patrik, škof 
P	18.3.	 Ciril Jeruzalemski, šk. 
S	19.3.	 Jožef, Jezusov rednik 
N	20.3.	 3. postna nedelja 

 

https://zoom.us/j/96097073697?pwd=TnpkMUlYeWhWcXlzcWlMV1hyZkFadz09	
Molitev za mir: papež in škofje prosijo, da bi več in iz srca molili in se postili za mir v 
Ukrajini.   
Karitas prosi, da pomagamo beguncem in žrtvam vojne v Ukrajini.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.		

	

• Druga	postna	nedelja	nas	skupaj	s	Petrom,	Janezom	in	Jakobom	postavlja	na	goro,	
kjer	z	Jezusom	zaznajo	Božje	veličastvo.	»Učenik,	dobro	je,	da	smo	tukaj.	Postavimo	
tri	šotore:	tebi	enega,	Mojzesu	enega	in	Eliju	enega.«	Ni	namreč	vedel,	kaj	govori.	
Ko	se	mi	srečamo	z	Božjim	veličastvom	smo	podobni	učencem	in	ne	vemo	kaj	bi.	
	

• Birmance	in	starše	vabimo	danes,	13.	marca	ob	14.30	k	molitvi	križevega	pota	na	
Sveto	Goro.	Križev	pot	zaključimo	s	sodelovanjem	pri	sveti	maši	ob	16.	uri.	
	

• Ob	18.	uri	pri	maši	in	s	koncertom	po	maši	bomo	prisluhnili	pevcem	solistom	ob	
spremljavi	z	orglami.	Ljubitelji	umetnosti	lepo	vabljeni.	
	

• Za	pomoč	Ukrajini	ste	do	nedelje	namenili	še	200	€.	Vabimo	vas	vsak	dan	ob	18.30	
k	molitvi	rožnega	venca	za	mir	v	Ukrajini.	
	

• Molitev	 križevega	 pota	 ob	 torkih	 in	 petkih	 posvečamo	 žrtvam	 in	 trpljenju	
Ukrajinskega	naroda	ter	razsodnosti	okupatorjev,	da	bi	v	deželi	zavladal	mir.	
	

• Z	mašami	v	Domu	upokojencev	zopet	nadaljujemo	vsak	petek	ob	14.	uri,	prav	tako	
obhajanje	po	sobah.	
	

• Praznik	sv.	Jožefa	Jezusovega	rednika	slavimo	v	soboto.	Svete	maše	bodo	ob	7.00,	
10.00	in	19.00.	Družine	vabimo	na	dekanijsko	romanje	na	Sveto	Goro.	Zberemo	
se	na	Prevalju	ob	9.	uri.	
	

• Na	 duhovni	 vikend	 odhajajo	 otroci	 3.	 razreda	 v	 petek,	 18.	 marca.	 Avtobus	 bo	
odpeljal	ob	16.30	s	parkirišča	na	Kapeli.	Odhajamo	v	Strunjan..	
	

• Prihodnjo	nedeljo,	20.	marca	ob	19.	uri	vabimo	člane	Odbora	obletnic	2023	na	
srečanje	v	samostansko	dvorano.	

 

SOLKAN 
13.03.22 
 2. postna 
nedelja 

10.00 
 
18.30 

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

P. 14.03.-   18.30 p.n. 
T. 15.03.  18.30 p.n. 
S. 16.03  18.30 p.n. 

   Č. 
17.03.  

18.00  
18.30 

 molitev pred Najsvetejšim 
po nam. sorodnikov, dobrotnikov 

   P. 18.03 18.30 v čast B. usmiljenju 
   S. 19.03 Sv.Gora 

Solkan 
ob 11. uri - srečanje družin 
18.30 -  +Jožef Koršič 

20.03.22 
 3.postna 
nedelja 

10.00 
 

18.30 

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

	

 4Danes /13.3./ imamo ob cca 17. uri 
»kolesarski obisk« predstavnikov iz 
sosednje Gorice /It./ v spoznavanju naših 
župnij, kot je razvidno iz zgibanke.  
4SV.GORA -romanje družin- glej 
4.str. - skupna oznanila. Peš gremo iz 
Solkana, izpred  župnijske cerkve  ob 8. h. 
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.) tudi  
na Sveti Gori in sklenili s praznikom  Gospodovega oznanjenja  (25.3.) – materinskim 
dnem. 
4V  nedeljo, 20.marca križev pot k Sveti Katarini oblikujejo in  sodelujejo veroučenci 
iz skupin 7. in 8.razreda po animaciji staršev ali še bolje skupaj s starši. Vabljeni smo vsi, 
tudi ostali.  Naj tudi pismena spodbuda zaleže in nagovori! 

KROMBERK - VOGRSKO 
N. 13. 3. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
† Jordana Gregorič - osmina  
Za nove duhovne poklice 

P. 14. 3. Vogrsko ob 19h † Mara Lukežič, 58 
T. 15. 3. Kromberk ob 19h Za žive in †† župljane 
S. 16. 3. Vogrsko ob 19h  Za zdravje, 64 g 
Č. 17. 3. Kromberk ob 19h †† Mirko in Dora Koglot 
P. 18. 3. Kromberk ob 19h † Jožef Hvalič 
S. 19. 3. Kromberk ob 19h  † Franc Luzar 

N. 20. 3. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

†† Ivan in Marino 
Za žive in †† župljane 

	

Kvatrna miloščina današnje 
nedelje je za semenišče in za 
potrebe škofije. Hvala! 
Verouk bo reden. Potrudite 
se za branje dobrih knjig za 
SBP! 
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere 
prošnje 7. razred verouka. 
 

 

Starši prvoobhajancev, pridite na srečanje na Vogrskem jutri, v Kromberku pa v torek 
po maši. 
Družinsko mašo prihodnjo nedeljo oblikujejo starši in otroci 4. razreda verouka. 
Sveta Gora: dekanijsko romanje družin bo na praznik sv. Jožefa, 19. 3. Romarji za križev 
pot se zberemo na Prevalu ob 9h; skupna maša bo ob 11h. 
Jordana Gregorič, Damber 44 (85 let) je umrla 4. 3. Naj počiva v miru! 
Križev pot molimo na Vogrskem ob sredah, v Kromberku ob petkih pred mašo. 
Ukrajina: molimo za mir, za begunce zbiramo v cerkvi v nabiralniku, lahko pa nakažete 
na Trr Karitas. Hvala in Bog vam povrni! 
Blagoslov družin: obiskal sem le družine, ki so se prijavile. Sporočite, če še kdo želi!  

 
 
 
 
 
 


