
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Izogibanje nevarnostim 
Skušnjava, da bi izpred oči izgubili cilje 
sinodalnega procesa.  
Ko bomo hodili po sinodalni poti, moramo 
biti previdni, da bo sinodalni proces kljub 
morebitnim obsežnim razpravam pred seboj 
ohranil cilj razločevanja tega, kako nas Bog 
kliče, da skupaj hodimo naprej.  
Sinodalni proces ne more rešiti vseh naših 
skrbi in težav. Sinodalnost je naravnanost in 
pristop za soodgovorno napredovanje v 
odprtosti za skupno sprejemanje Božjih 
sadov skozi čas. 

Molitev v tednu družine: 

Dobri Oče.  
Družini si namenil odlično mesto v družbi 
in Cerkvi.  
Naj tvoj Sveti Duh, napolnjuje družine.  
S svojo izkušnjo bodo pomagale 
premagovati predsodke in izkrivljene 
poglede v družbi.  
Tvoj Duh naj napolnjuje družine z 
ljubeznijo do tvoje Cerkve, s katero bodo 
sooblikovale življenje domačih župnij in 
dogodkov na drugih ravneh Cerkve.  
Vanje naj vliva sočutje, da bodo čuteče do 
ljudi v stiski, pa naj živijo kjer koli na 
svetu.  
Posebej naj se veselijo, če zmorejo družbo 
in Cerkev bogatiti z novimi člani. 
To te prosimo po Kristusu našem 
Gospodu. Amen. 

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. 

 

Črna kronika 

Prometne nesreče, strmoglavljena letala, 
grozote vojne, potresi… Črno kroniko 
najdemo celo v evangeliju: Poncij Pilat je 
dal, med velikonočnimi prazniki, pobiti 
nekaj Galilejcev. V enem izmed predelov 
Jeruzalema, se je porušil stolp, kar je 
zahtevalo 18. žrtev.  
Zakaj je tudi v evangeliju črna kronika, če 
beseda evangelij pomeni »dobra novica«? 

  

Jezus dviga razpravo na višjo raven  
To, kar lahko z gotovostjo rečemo je, da Bog 
dopušča tudi vojne, bolezni, potrese in razne 
druge nesreče v katerih umirajo tudi 
nedolžni ljudje in svetniki. Jezusov cilj ni 
poudarjanje črne kronike. Zelo jasno 
sporoča, da nesrečne usode nekaterih ne 
smemo povezovati z Božjo kaznijo za 
njihove grehe. Toda dodaja: «A če se ne 
spreobrnete, boste vsi enako pokončani!« 
(Lk 13, 3).  
Edino, kar je pomembno je, da se 
spreobrnemo, izročimo v Božje roke, 
posvetimo Marijinemu brezmadežnemu 
Srcu, delamo pokoro za svoje grehe…!	

Spreobrnjenje v načinu razmišljanja  
Jezus ne obsodi Pilata, njegove arogance 
in njegovega onečaščenja Templja. To na 
neki način zaobide in zamolči. Pozornost 
usmeri na Pilatove žrtve in na nas same. 
Kot, da danes ne bi obsodil teroristov, 
pokvarjenih zločincev, korumpiranih 
politikov in bi pozornost usmeril na naše 
odločitve in ravnanje.  
Nismo le opazovalci, nekakšni razsodniki, 
ki presojamo druge. Sami smo vpleteni v 
dogajanje! Vsak na svoj način smo 
odgovorni za boljšo politiko, ekonomijo, 
ekologijo, pomoč trpečim… 
Vojna v Ukrajini je posledica grehov nas 
vseh in ne le Putina in Bidena. Vsaki dan 
lahko naredimo veliko dobrega! 

	
"Mir ima za svet isto vrednost, kot jo 
ima kvas za kruh." Talmud 

"Ljubezen do miru se prične s tem, ko 
prenehaš govoriti o pravičnih vojnah.'' 
Sigmund Graff 	

 
 
 

NOVA  GORICA 
N	20.3.	 3.	postna	nedelja:	maša:	9.	in	11.	uri	

P	21.3.	 8.00	
19.00	

V	zahvalo	
+	Leopold	Lenardič	

T	22.3.	
8.00	
19.00	

Za	otroke	in	vnuke	
+	Andrejka	Zavrtanik,	Cank.	
84	(8.dan)	

S	23.3.	 8.00	
19.00	

Za	zdravje,mir,dober	namen	
+	Marjan	Levstek	

Č	24.3.	 	8.00	
19.00	

Za	mir	v	Ukrajini	
+	Eda	Pahor	

P	25.3.	
Gospodovo	
oznanjenje	

9.00	
18.30	

19.00	

+	Boris	Košuta	in	Estera	Karel	
križev	pot	
Zahvala	za	zdravje	

S	26.3.	 	8.00	
19.00	

Za	zdravje,mir,dober	namen	
+	Kristina	Šorli	

N	27.3.	 		9.00	11.00	
za	žive	in	++	župljane	
++	Markočič	in	Peter	Gaspari	

 

Skupna	 priprava	 na	 krst	 se	 začne	 v	
sredo	 ob	 17.	 uri.	 Priprava	 traja	 tri	
zaporedne	srede	po	1	uro.		
Župnijska	karitas	ima	srečanje	v	sredo	
ob	19.30.	
Smo	v	tednu	družine.	Družina	je	velik	
božji	dar.	Družina	je	predokus	nebes.	V	
tem	 tednu	 se	 združimo	 v	 molitvi	 za	
družine,	 da	 jih	 bo	 spremljal	 božji	
blagoslov.	 Teden	 družine	 zaključimo	 v	
petek	 s	 praznikom	 Gospodovega	
oznanjenja.	To	je	tudi	praznik	mater	in	
smo	vsi	vabljeni	k	sveti	maši,	da	molimo	
za	 matere,	 za	 družine.	 Otroci	 pa	
pripravljajo	 presenečenje	 v	 nedeljo	 ob	
11.	uri.	
Križev	pot	molimo	vsak	petek	v	 

postnem	času	pol	ure	pred	večerno	mašo.	V	petek	sodeluje	zakonska	skupina.	
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Teden	družine	-	od	19.	do	25.	marca.	Vsak	večer	bo	od	
20.00	do	20.20	preko	spleta	pričevanje	družin.	Povezava:	
https://zoom.us/j/96097073697?pwd=TnpkMUlYeWhWcXlz
cWlMV1hyZkFadz09	
Goriška območna karitas ima srečanje pri konkatedrali v 
torek ob 1930. 
Skupna	priprava	na	krst	se	začne	v	sredo	ob	17.	uri	v		
prostorih	konkatedrale.	Priporočeno	je,	da	se	pred	
pripravo	zglasite	pri	župniku.	

GODOVI: 

N	20.3.	 Klavdija, mučenka 
P	21.3.	 Nikolaj iz Flue 
T	22.3.	 Lea, spokornica 
S	23.3.	 Rebeka, redovnica 
Č	24.3.	 Katarina Švedska, red. 
P	25.3.	 Gospodovo oznanjenje 
S	26.3.	 Larisa, mučenka 
N	27.3.	 4. postna nedelja 

 

Občni zbor Škofijske karitas bo v soboto. Ob 9h bo maša v Logu pri Vipavi, nato 
zborovanje v Škofijski gimnaziji Vipava. 
Prehod na poletni čas bo v noči med 26. in 27. marcem. 
V	nedeljo,	27.	marca,	se	bo	ob	15.	uri	pri	nekdanjem	obmejnem	prehodu	Pristava	
pričela	molitev	križevega	pota	frančiškanskih	bratstev	obeh	Goric.	Sodelovala	
bosta	tudi	oba	škofa.	Vabljeni!	
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.		

	

• Tretja postna nedelja je danes. Včeraj na praznik sv. Jožefa se je začel Teden družine, 
ki se bo zaključil na praznik Gospodovega oznanjenja, 25. marca. Geslo tedna je: 
Družinska ljubezen: poklicanost in pot k svetosti. Gospod, naj postanejo naše družine 
svetilniki Tvoje ljubezni. Kavico po maši ob 10. uri pripravljajo starši otrok 5. razreda. 

• Pri večerni maši ob 18.00 sodelujejo naši letošnji birmanci. Starši, prav je, da svoje 
otroke spremljate tudi z udeležbo pri nedeljski maši. Koristi. 

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

• Predavanje in pogovor ob sinodi – v četrtek, 24. marca ob 19.45 v samostanski dvorani. 
Gost večera bo g. Milan Knep, tajnik škofijskega katehetskega urada v Ljubljani. Naslov 
bo Zazrti v prihodnost. Na predvečer župnijske zavetnice DM vabljeni vsi, ki vam je 
tema blizu. 

• Gospodovo oznanjenje Mariji praznujemo v petek z mašami ob 7.00, 10.00 in 19.00. 
Zunanjo slovesnost, zaradi postnega časa, obhajamo na Belo nedeljo. Danes je 
zaključek tedna družine. 

• Križev pot v petek, 25. marca ob 18.30 bodo pripravili otroci in starši 5. in 6. razreda. 
• Za pomoč Ukrajini ste do nedelje namenili še 565,84. Vabimo vas vsak dan ob 18.30 k 

molitvi rožnega venca za mir v Ukrajini. 
• Obnova križevega pota – vaši darovi do nedelje so se povečali za 350 €. Tako se je 

skupna vsota ustavila pri 850 €. Bog povrni vsem darovalcem. 
 

SOLKAN 
20.03.22 
3.postna 
nedelja 

10.00 
15.00 
 18.00 
18.30 

  Skupna – župnijska maša   
-križev pot k sv. Katarini od cerkve 
- češčenje  nato sveta maša 
+Kokošar Cecilija,Špacapan Pavel 

P. 21.03. 18.30 v zahvalo za 90 let življenja 
T. 22.03. 18.30 + Barbka Šinigoj (kot osmina) 
S. 23.03 18.30 +Šček Vojko (S.J.) 
Č. 24.03. 18.00 

18.30 
 molitev pred Najsvetejšim 
 +Boris Markič 

P. 25.03 
Gospodovo 
oznanjenje 

10.00 
18.30 

p.n. darovalca 
v čast Božjemu usmiljenju za domovino 

S. 26.03 Sveta Gora 
Solkan 

Škofijsko romanje družin 
+Anton Cej 

27.03.22 
4. postna 
nedelja 

10.00 
 
18.30 

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

	

4S praznikom sv. Jožefa in romanjem na 
Sv.Goro smo vstopili v teden družine, 
prosimo: O Bog, ki si v čudoviti previdnosti 
svetega Jožefa milostno izvolil za ženina 
svoji presveti Materi, daj nam prosimo, da 
bomo njega, ki ga za varuha častimo na 
zemlji, imeli za priprošnjika v nebesih. 
Amen                                       
4V  nedeljo, danes - 20.3. »pohod« 
molitve križevega pota k Sveti Katarini 
oblikujejo in  sodelujejo veroučenci iz 7. in 
8.razreda skupaj s starši. Tisti, ki se niste 
mogli udeležiti delavnice v soboto, pred 
enim tednom, še posebej vabljeni, enako 
iz ostalih veroučnih skupin.	

4TEDEN DRUŽINE bo sklenilo tudi s škofijsko romanje družin   na Sveto Goro – v soboto, 
26.03.  Sveta maša ob 12.uri.                                                                                                  
4MOLITEV KRIŽEVEGA POTA v župniji je 20 minut pred sv. mašo ob petkih in nedeljah 
dopoldne.   Kar je zapisano in oznanjeno, še ni zadostna motivacija za otroke niti za odrasle, če je 
premalo vzljubljeno in hoteno. 

KROMBERK - VOGRSKO 
N. 20. 3. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
†† Ivan in Marino 
Za žive in †† župljane 

P. 21. 3. Vogrsko ob 19h † Branko Marvin, 129 b 
T. 22. 3. Kromberk ob 19h † Majda Bičič – 30. dan 
S. 23. 3. Vogrsko ob 19h  † Jožef Fornazarič – osmina  
Č. 24. 3. Kromberk ob 19h Za žive in †† Hvalič 
P. 25. 3. Kromberk ob 19h † Ljudmila Zavrtanik 
S. 26. 3. Kromberk ob 19h  † Valerija Kosmač 

N. 27. 3. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane 
† Jožef Gorjan, 69 

	

Kvatrna miloščina prejšnje 
nedelje: Kromberk 225 €, 
Vogrsko 95 €. Hvala! 
Za žrtve vojne v Ukrajini 
smo zbrali v Kromberku 330 
€, na Vogrskem 65 €, kar sem 
posredoval naprej. Verjetno 
je tudi kdo sam nakazal na 
Slovensko karitas. Še 
zbiramo za begunce. 

 

Družinsko mašo danes oblikujejo starši in otroci 4. razreda verouka. 
Verouk bo reden. Potrudite se za branje dobrih knjig za SBP! 
Birmanski kandidati, prihodnjo nedeljo bere prošnje 8. razred verouka. 
Starši 7. in 8. r. verouka, pridite na srečanje na Vogrskem jutri, v Kromberku pa v četrtek 
po maši. 
Jožef Fornazarič, Vogrsko 167 (89 let) je umrl 13. 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. Bog vam povrni! 
Blagoslov družin: obiskal sem le družine, ki so se prijavile. Sporočite, če še kdo želi!  

 
 
 
 
 
 


