
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Izogibanje nevarnostim 
Skušnjava konflikta in delitev. »Da bi bili 
vsi eno« (Jn 17,21). To je goreča Jezusova 
molitev k Očetu, v kateri prosi za edinost 
med svojimi učenci. Sveti Duh nas vodi 
globlje v občestvo z Bogom in med seboj. 
Semena delitev ne obrodijo sadov. 
Nesmiselno je vsiljevati svoje ideje 
celotnemu telesu, tako da pritiskamo ali 
omalovažujemo tiste, ki mislijo drugače. 

PETI	SINODALNI	VEČER	
	bo	v	petek	ob	19.30	v	konkatedrali.		
Tema	pogovora:			SOODGOVORNI	V	
POSLANSTVU.	
Sinodalnost	 je	 v	 službi	 poslanstva	
Cerkve,	 h	 kateremu	 so	 poklicani	 vsi	
njeni	člani:	oznanjevanje	vesele	novice	
o	Vstalem.	
Razmišljali	 bomo	 tudi,	 kako	 župnijske	
skupnosti	 vključujejo	 v	 svojo	 sredo	
tiste,	 ki	 so	 aktivni	 na	 družbeno-
političnem	 področju?	 Katere	 korake	
lahko	naredimo,	 da	bi	 okrepili	 odnose	
med	 župnijo	 in	 širšo	 družbeno	
skupnostjo?	
Vsako	srečanje	je	lepo.	Lepo	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. 

 

Prilika o izgubljenem sinu, najdenem 
sinu in usmiljenem očetu 
S to priliko nas Jezus uči spoznavati srce 
Boga Očeta. Bog je Ljubezen in želi, da se 
tudi mi, njegovi sinovi znamo med seboj 
ljubiti, da smo med seboj bratje in sestre. 
Sreče ne najdemo v stvareh, ampak v 
medsebojnih bratskih odnosih. Lažne 
novice, ponarejanje zgodovine, zloraba 
vzgoje in medicine ter življenje brez 
kompasa, ni bratstvo in našo civilizacijo 
vodi v samomor.  

  
Človek hodi, Bog teče 
Ko je oče vidi, da se izgubljeni sin vrača, 
mu steče naproti in ga objame - se mu “vrže 
na vrat”. Bog Oče, ki odpušča naše greje, je 
do nas nežen, nas objema, gosti... Preden 
pridemo do Njega, je On že pri nas, preden 
spregovorimo nam že odpusti. 	

 

 
Znamo odpuščati in biti med seboj 
bratje? 
V resnici je izgubljeni sin starejši brat, ki 
je ostal doma in si mislil: "Kako je mogel 
oče nagraditi tega mojega brata?" Starejši 
brat se ni zavedal, da je tudi on v še veliko 
bolj oddaljeni deželi, daleč proč od očeta, 
suženj in hlapec, ki se ne zaveda, da je sin 
in ima brata. Se veselimo prijateljstva, 
sodelovanja, “skupne hoje” (sinodalnosti), 
spreobrnjenja največjih grešnikov? 
Gospod je blizu tem, ki ga iščejo. Kdor je 
žejen, zna ceniti vodo. Kdor je lačen, zna 
ceniti kruh. Kdor je osamljen, zna ceniti 
prijateljstvo. Kogar peče vest, zna ceniti 
odpuščanje. 

	
 

 
 

NOVA  GORICA 
N	27.3.	 4.	postna	nedelja:	maša:	9.	in	11.	uri	

P	28.3.	 8.00	
19.00	

++	Bičič	in	Velikonja	
Za	zdravje	

T	29.3.	 8.00	
19.00	

Za	mir	
Za	zdravje	in	mir	

S	30.3.	
8.00	

	
19.00	

V	zahvalo	za	dobrotnike		ob	
pogrebu	A.Z.	
Po	namenu	

Č	31.3.	 	8.00	
19.00	

++	Černic	in	Curk	
++	Škibin	

P	1.4.	
1.	petek	

8.00	
18.30	
19.00	

+	Bremec	in	Vogrič	
križev	pot	
za	žive	in	+	sorodnike	

S	2.4.	
1.	sobota	

	8.00	
19.00	

+	Davorin	in	Danijel	Belinger	
+	za	zdravje	

N	3.4.	 		9.00	
11.00	

+	Gostimir	in	Nada	Mozetič	
za	žive	in	++	župljane	

 

Člani	pastoralnega	in	gospodarskega	
sveta	in	vsi,	katerim	ni	vseeno	kaj	se	bo	
dogajalo	 z	 našimi	 župnijami	 v	
prihodnosti,	 ste	 lepo	 vabljeni	 na	
pogovor	 z	 goriškim	 župnikom	
Nikolajem	Banom	v	ponedeljek	ob	20.	
uri	v	naši	dvorani.	Pogovarjali	se	bomo	
o	povezovanju	župnij.	
Starši	prvoobhajancev	 imajo	 srečanje	
v	torek	ob	19.30.	
Starši	 predšolskih,	 1.	 in	 2.	 razreda	
veroučencev		imajo	srečanje	v	sredo	ob	
19.30.	
Za	 1.	 petek	 bo	 obisk	 bolnikov	 in	
starejših	na	domu	dopoldne,	 zvečer	od	
18.	 ure	 bo	 na	 razpolago	 za	 spoved	 g.	
Cvetko	Valič.		

Sinodalni	večer	na	temo	''Soodgovorni	v	poslanstvu''	bo	v	petek	zvečer	ob	19.30.	Vabljeni.	
Skavtski	voditelji	bodo	imeli	duhovni	vikend	od	petka	do	nedelje	pri	nas.	
Križev	 pot	molimo	 vsak	 petek	 v	 postnem	 času	 pol	 ure	 pred	 večerno	 mašo.	 V	 petek	
sodelujejo	kandidati	za	birmo	in	njihovi	starši.	
Miloščina	naslednje	nedelje	bo	za	obnovo	naših	cerkvenih	prostorov.	
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Člani	pastoralnih	in	gospodarskih	svetov	imajo	v	
ponedeljek	ob	20.	uri	posvet	o	delovanju	župnij	v	
prihodnosti.	Gost	večera	bo	goriški	župnik	Nikola	Ban.	
Skupna	priprava	na	krst	se	nadaljuje	v	sredo	ob	17.	
uri	v		prostorih	konkatedrale.		
Sinodalni	večer	na	temo	'Soodgovorni	v	poslanstvu'	bo	
v	petek	ob	19.30	v	konkatedrali.	(več	na	4.	strani.)	
Prvi petek in prva sobota, češčenja Srca Jezusovega in 
Marijinega, nas  vabita k spovedi in k sveti maši.  
Karitas prosi, da pomagamo beguncem in žrtvam vojne v 
Ukrajini.  
 
	
	

GODOVI: 

N	27.3.	 4. postna nedelja 
P	28.3.	 Bojan, knez 
T	29.3.	 Jona, mučenec 
S	30.3.	 Amadej, menih 
Č	31.3.	 Benjamin, mučenec 
P	1.4.	
1.	petek	

Irena, mučenka 

S	2.4.	
1.	sobota	

Teodozija, mučenka 

N	3.4.	 Tiha nedelja 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.		

	

• Četrta	postna	nedelja	 je	 danes	 in	 zadnja	 v	mesecu,	 ko	 se	 spremeni	 zimski	 v	
poletni	čas.	Kavico	po	maši	ob	10.	uri	bodo	postregli	starši	6.	razreda.	Pri	večerni	
maši	ob	18.	uri	bodo	sodelovali	letošnji	birmanci.	Molimo	zanje,	da	bi	se	na	prejem	
zakramenta	Sv.	Duha	dobro	pripravili.	
	

• Povežimo	se	v	molitvi	za	mir	v	Ukrajini	in	po	svetu	vsak	dan	ob	21.	uri,	ko	
vas	bo	povabil	naš	zvon.	Pri	mašah	boste	danes	lahko	nabavili	svečko	miru,	ki	jo	
ob	21.	uri	prižgete	in	molimo	skupaj	za	mir.	Dar	za	svečko	je	2	€,	izkupiček	bomo	
nakazali	sobratom	v	Ukrajino	za	pomoč	njihovim	rojakom.	
	

• Križev	pot	FSR	Gorice	in	Nove	Gorice	bo	ob	15.	uri	iz	Rafuta	v	Gorici	šel	na	
Kostanjevico.	 Sodelovala	 bosta	 tudi	 goriški	 nadškof	 Carlo	 Maria	 Redaelli	 in	
koprski	škof	Jurij	Bizjak.	
	

• Jutri,	v	ponedeljek,	28.	marca	v	Ljubljani	začenjamo	Provincialni	kapitelj,	
ki	bo	trajal	do	1.	aprila.	Na	kapitlju	se	voli	novo	vodstvo	Slovenske	frančiškanske	
province.	Zasedanje	priporočamo	vaši	molitvi.	
	

• Križev	pot	v	petek,	25.	marca	ob	18.30	bodo	pripravili	otroci	in	starši	7.	razreda.	
	
	

• V	petek,	1.	aprila	odhajajo	birmanci	na	duhovni	vikend	v	Novo	Štifto.	Ob	16.30	
bo	odpeljal	avtobus	s	parkirišča	na	Kostanjevici.		
	

• Za	pomoč	Ukrajini	ste	do	nedelje	namenili	še	357,52	€.	Vabimo	vas	vsak	dan	ob	
18.30	k	molitvi	rožnega	venca	za	mir	v	Ukrajini.	
	

• Prihodnja	 nedelja	 bo	 5.	 postna	 ali	 tiha	 nedelja.	 Pretresljiv	 in	 zgovoren	 je	
današnji	evangelij	o	ženi,	ki	jo	obtožujejo	prešuštvovanja.	»Kdor	izmed	vas	je	brez	
greha,	naj	prvi	vrže	kamen	vanjo.«	Koliko	kamenja	zmečemo!	

 

SOLKAN 
27.03.22 
4. postna 

ned. 

10.00 
 
19.30 

  Skupna – župnijska maša   
češčenje ob 19.00 nato sveta maša 
+Bavdaž Elizabeta 

P. 28.03.- 19.30 +Černe Franc in Marija 
T. 29.03. 19.30 ++ Birsa 
S. 30.03 19.30 +starši, stari s.Makarovič -Jerončič 
Č. 31.03. 19.00 

19.30 
 molitev pred Najsvetejšim 
 +Jožef Drašček ( 1. obl. smrti) 

P. 01.04 
prvi petek 

19.30 v čast Božjemu usmiljenju 
                                 za domovino 

S. 02.04 
prva sobota 

19.30 +Laščak Silvo 

03.04.22 
5. postna 

ned. 

10.00 
 19.00  
19.30 

  Skupna – župnijska maša   
češčenje  nato sveta maša 
+ Andrejka Zavrtanik (AM) 

	

4Solkan - četrtek  (31.3.) zvečer 
po večerni maši ob 20.15 vabljeni k srečanju s 
starši veroučencev, ki (ne)obiskujejo  verouk v 

skupinah 7. in 8. razreda.                                                                                                                    
4Z nedeljo  27.03. prehajamo na poletni 
čas; odslej  redno večerne maše ob 19.30.         
41.petek- Obisk bolnikov, starejših - po 
dogovoru možen obisk tudi na  primernejši 
dan.                  
4V soboto, 2.4. od 18.ure do svete maše, 
možnost za spoved s strani duhovnika iz 
druge župnije. Obnovimo v pripravi na 
spoved     osebno in skupno molitev!	

4MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Kar je zapisano kot vabilo in oznanjeno, še ni zadostna 
motivacija  za otroke, niti za odrasle. Odkrivajmo smisel molitve!.   Molitev križevega pota 
tudi  v naši župniji je 20 minut pred sv. mašo ob petkih in nedeljah dopoldne.    

Prihodnjo nedeljo bo dan molitve za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi in v družbi v Sloveniji. 
Velikonočna spoved: v postnem času se pripravimo na dobro spoved in s tem na spravo z Bogom, 
s Cerkvijo in z bližnjimi. Načrtujmo prejem zakramenta (še posebej v tednu med tiho in cvetno 
nedeljo) v domači župniji, v sosednji župniji ali na božji poti. 
Slovenski škofje so določili, da bo nabirka na veliki četrtek za žrtve vojne v Ukrajini . 
Molitev za mir: papež in škofje prosijo, da bi molili in se postili za mir v Ukrajini. 

KROMBERK - VOGRSKO 
N. 27. 3. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
Za žive in †† župljane 
† Jožef Gorjan, 69 

P. 28. 3. Vogrsko ob 19h †† Izidor, Ada in ostali, 6 
T. 29. 3. Kromberk ob 19h Materi Božji za zdravje 
S. 30. 3. Vogrsko ob 19h  †† Bernard, Jožefa Lah, 112 
Č. 31. 3. Kromberk ob 19h †† Vincenc, Bernarda Belingar 
P. 1. 4. Kromberk ob 19h Za žive in †† Hvalič 
S. 2. 4. Kromberk ob 19h  †† Bremec in Velikonja 

N. 3. 4. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

† Marjan Komel - obletna 
Za žive in †† župljane 

	

Sveta Katarina: danes bo ob 
15h pred cerkvijo v 
Kromberku začetek križevega 
pota. Vabljeni! 
Verouk bo reden. Potrudite 
se za branje dobrih knjig za 
SBP! 
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere 
prošnje 7. razred verouka. 

 

Otroci, vabljeni na delavnico za krašenje pirhov – v Kromberku v soboto, 2. aprila ob 9h. 
Na prvi petek se zamenjava z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h dalje. 
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!  

 
 
 
 
 
 


