
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Sinode so čas za sanje in »preživljanje časa s 
prihodnostjo«.   
Priporočamo:  
o imeti inovativen pogled: ustvarjalno in z nekaj 

drznosti razviti nove pristope; 
o biti vključujoč: sodelujoča in soodgovorna 

Cerkev, ki je sposobna ceniti svojo bogato 
raznolikost, sprejema vse tiste, ki jih pogosto 
pozabljamo ali se zanje ne zmenimo; 

o odpreti um: izogibajmo se ideološkim oznakam 
in uporabljajmo vse metodologije, ki so že 
obrodile sadove; 

CELODNEVNO	
SPOVEDOVANJE	
bo	v	petek,	8.	aprila	
od	7.	do	19.	ure		
v	konkatedrali.	

Spovedovali bodo: 
  7. do   8. ure – g. Lojze Kržišnik 
  8. do 11. ure – g. Cvetko Valič 
11. do 13. ure – g. Jožko Bric 
13. do 15. ure – g. Joško Tomažič 
15. do 17. ure – g. Lojze Kržišnik 
17. do 19. ure – g. Cvetko Valič 

 

4. cerkvena zapoved: 
Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v 

letu in to v velikonočnem času in 
prejmi sveto obhajilo. 

 

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. 

 

Tiha nedelja – nedelja molka in 
premišljevanja 
K Jezusu so pismouki in farizeji pripeljali 
prešuštnico. Da bi ga skušali ali jo bo 
obsodil ali ne. Njihov cilj ni kamenjanje 
žene, ampak Jezusova smrt. Zanje je grešna 
žena le sredstvo za dosego njihovega cilja. 
Jezus sedi, molči in sklonjen piše po tleh. 
Razsodba: »Kdor izmed vas je brez greha, 
naj prvi vrže kamen vanjo.« Ob Jezusu svoje 
grehe premišljujemo: žena, pismouki, 
farizeji, jaz, ti… 

 
Kamenjanje nekoč in danes 
Mojzesova postava zahteva kaznovanje 
greha. Kdor je ubijal, prešuštvoval… mora 
biti kaznovan, kamenjan. Kamenjanje danes? 
Kamenjanje z besedami: obrekovanje; 
krivične obtožbe, medijska gonja proti 
določenim osebam! Cilj? Medijski umor, 
izguba dobrega imena, izločitev... 

	

»Jaz te ne obsojam«  
Danes bi, verjetno večina, ženo, ki so jo 
Judje postavili pred Jezusa, v imenu 
svobode, vzela v bran. Je bil Jezus že takrat 
tako napreden, razsvetljen in toleranten, kot 
zase trdi današnja t. i. zahodna družba? V 
resnici naša »demokratična« družba ni tako 
svobodna, kot se razglaša, razen če je 
svoboda v tem, da se sužnji borijo za to, da 
so vkovani v verige.  
  
Greh 
Lokostrelec, ki ne zadene cilja, reče: 
»zgrešil sem«. Greh je, ko ne dosežemo 
cilja in smisla življenja, ko srečo in 
zadovoljstvo iščemo na napačnih krajih; v 
egoizmu, napuhu, požrešnosti... S tem 
uničujemo sami sebe in druge, silimo v 
pekel odvisnosti, osamljenosti, nasilja, 
žalosti... Jezus je prijatelj grešnikov. To ne 
pomeni, da je prijatelj greha! Greh najbolj 
škoduje grešniku! »Pojdi in ne greši več« bi 
lahko prevedli: »Pojdi in si ne škodi, 
osvobodi se, živi!«. Božja ljubezen je 
resnična ljubezen, ker nas spodbuja da kot 
osebe rastemo in dozorevamo.   

	
 

 
 

NOVA  GORICA 
N	3.4.	 4.	postna	nedelja:	maša:	9.	in	11.	uri	

P	4.4.	 8.00	
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
++	Čibej	

T	5.4.	 8.00	
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
V	zahvalo	

S	6.4.	 8.00	
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
+	Emil	Milost,	Cank.46	(8.dan)	

Č	7.4.	
	8.00	

	
19.00	

V	 čast	 sv.	 Jožefu	 za	 srečno	
zadnjo	uro	
+	Matičič	

P	8.4.	
8.00	
18.30	
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
križev	pot	
+	Anka	Oblak	

S	9.4.	 	8.00	
19.00	

V	čast	Božjemu	usmiljenju	
V	čast	Svetemu	Duhu	

N	10.4.	 		9.00	11.00	
za	žive	in	++	župljane	
za	domovino	

 

Današnja	 miloščina	 bo	 za	 obnovo	
naših	cerkvenih	prostorov.	
Starši	4.,	5.	in	6.	razreda	veroučencev		
imajo	srečanje	v	torek	ob	19.30.	
Spoved	otrok	bo	pri	rednem	verouku.	
Celodnevno	spovedovanje	bo	v	petek	
od	7.	do	19.	ure.	Bomo	v	času	radijskega	
misijona	na	radiu	Ognjišče	in	približuje	
se	Velika	noč.	Že	dve	leti	zaradi	covida	ni	
bilo	klasičnega	praznovanja	Velike	noči	
in	 tudi	 ne	 spovedovanja.	 Potrudimo	 se	
letos,	da	bo	praznovanje	 še	 lepše.	Brez	
sprave	z	Bogom	ni	pravega	praznovanja	
Velike	noči.	
Srečanje	strežnikov	bo	v	soboto	ob	10.	
uri.	Lahko	se	pridružijo	še	novi.	Moramo	
se	pripraviti	na	praznovanje	Velike	noči.	

Križev	 pot	molimo	 vsak	 petek	 v	 postnem	 času	 pol	 ure	 pred	 večerno	 mašo.	 V	 petek	
sodelujejo	člani	pastoralnega	sveta.	
Naslednja	nedelja	bo	oljčna.	Oljčne	vejice	bodo	na	razpolago.	
	

Št. 14 / 3.4.2022 / 5. postna nedelja  
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Tiha nedelja je danes, ko vstopamo v bližnjo pripravo na 
veliko noč. 
Sveta Gora: danes je romarska maša ob tematiki problema 
alkohola ob 16h; začetek križevega pota na Prevalu je ob 1430. 
Radijski misijon na radiu Ognjišče z nagovori, molitvijo 
in pogovori bo od tihe do cvetne nedelje. 
Današnjo nedeljo je tudi dan molitve za žrtve spolnih 
zlorab v Cerkvi in v družbi v Sloveniji, 
Velikonočna spoved: pripravimo se na dobro spoved in 

GODOVI: 

N	3.4.	 Tiha nedelja 
P	4.4.	 Izidor, škof 
T	5.4.	 Julijana, redovnica 
S	6.4.	 Viljem, opat 
Č	7.4.	 Herma, redovnik 
P	8.4.	 Julija, redovnica 
S	9.4.	 Hugo, škof 
N	10.4.	 Oljčna nedelja 

 

s tem na spravo z Bogom, s Cerkvijo in z bližnjimi. Načrtujmo prejem zakramenta (še 
posebej v tem tednu med tiho in cvetno nedeljo) v domači župniji, na Kapeli ali na Sveti 
Gori, v petek na spovedni dan pa v Novi Gorici. 
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. 
 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.		

	

• Peta postna ali Tiha nedelja je danes. Bližamo se vrhuncu postnega časa. Božja beseda 
nas usmerja v notranji pogled, da lahko iskreno Gospodu priznam svojo grešnost. Po maši 
ob 10. uri vam bodo starši 3. razreda postregli kavico. 
 

• V petek, 1. aprila smo zaključili Provincialni kapitelj naše Slovenske frančiškanske 
province. Izvolili smo novega provinciala (predstojnika frančiškanov v Sloveniji) in to je p. 
Marjan Čuden, ki mu kličemo Božjega blagoslova pri njegovem odgovornem poslanstvu. 
 

• Starše birmancev, ki želijo, da njihovi otroci prejmejo zakrament potrditve, vabimo na 
srečanje v sredo, 6. aprila ob 19.45 v samostansko dvorano. 
 

• Člani ŽPS in GS vabljeni na redno srečanje, ki bo v četrtek, 7. aprila ob 19.45 v samostanski 
dvorani. 
 

• Povežimo se v molitvi za mir v Ukrajini in po svetu vsak dan ob 21. uri. Vsi, ki se želite 
povezati v skupni molitvi imate na voljo svečke. Ob nakupu ste do danes prispevali 411 €.  
 

• Cvetna nedelja bo prihodnja z blagoslovi zelenja pred vsako mašo. Slovesni blagoslov 
pred cerkvijo bo pred mašo ob 10. uri. Letos bomo pri mašah razmišljali o Jezusovem 
trpljenju kot ga je zapisal evangelist Luka. S Cvetno nedeljo vstopamo v Veliki teden. 
 

• Odbor za obletnice 2023 se bo srečal v nedeljo, 10. aprila ob 19. uri v samostanski dvorani. 
 

SOLKAN 
03.04.22 
 5. postna 

ned. 

10.00 
  19.00 
19.30 

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

P. 04.04.   19.30 za + Klinec 
T. 05.04.  19.30 po namenu - za pokojnega 
S. 06.04.  19.30 v čast Božjemu usmiljenju za 

domovino 
 Č. 07.04.  19.00 

19.30 
 molitev pred Najsvetejšim 
 +Leopold Bucik 

  P. 08.04. 19.30 + starši Živec -  Bandelj 
  S. 09.04. 19.30 + Srebrnič Györfi Milojka 
10.04.22 
 6. postna 

ned. 

10.00 
  19.00  
19.30 

  Skupna – župnijska maša   
češčenje  nato sveta maša 
 + Andrejka Zavrtanik /2.nam./ 

	

4- Obisk bolnikov, starejših - po 
dogovoru možen obisk tudi pred Veliko 
noćjo po dogovoru.                  
4V petek, 8.4. je v sklopu misijona na 
radiu Ognjišče »spovedni dan« tudi v 
Novi Gorici - cerkvi Kristusa Odrešenika 
od 7.00 do 19.00. Po sporedu, dajemo  
neprekinjeno možnost za spoved 
posamično duhovniki sosednjih župnij.                                                                 
Obnovimo v pripravi na spoved     osebno 
in skupno molitev, da bi globoko v veri,  
doživeli dar odpuščanja.                                                            	

4MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: v naši župniji je 20 minut pred sv. mašo v petek 
in nedeljo dopoldne.                                                                                                                   
4VEROUK  za mlajše kot običajno oz. upoštevajoč dogovor  za navzoče  pri srečanju 
s starši skupin 7. in 8. razreda.   

Gospod, daj mi spoznanje, da je vse to naše življenje na zemlji 
vedno novo vstajenje, vedno novo začenjanje. 

 (Romano Guardini) 
 

KROMBERK - VOGRSKO 
N. 3. 4. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
† Marjan Komel - obletna 
Za žive in †† župljane 

P. 4. 4. Vogrsko ob 19h † Severin Gregorič – osmina 
T. 5. 4. Kromberk ob 19h † Franc Luzar 
S. 6. 4. Vogrsko ob 19h  †† Anica in Savel, 84 
Č. 7. 4. Kromberk ob 19h † Ljubivoj Zega 
P. 8. 4. Kromberk ob 19h † Jordana Gregorič – 30. dan 
S. 9. 4. Kromberk ob 19h  † Marta Šušmelj 

N. 10. 4. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

† Pavla Pahor 
Za žive in †† župljane 

	

Verouk bo reden. Potrudite 
se za branje dobrih knjig za 
SBP! Spoved bo ob času 
verouka. 
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere 
prošnje 8. razred verouka. 
Prva spoved letošnjih 
prvoobhajancev bo ta teden: 
na Vogrskem jutri ob 17h, v 
Kromberku v torek ob 1630. 

 

Velikonočna spoved: v Kromberku bo spovedoval g. Lojze v petek od 17h do 19h, na 
Vogrskem g. Marko od 14h do 1530. Župnik bom na razpolago po tedenski maši ali po 
dogovoru. 
ŽGS Kromberk: prosim, da pridete na sestanek v torek ob 20h.  
Rajni: Severin Gregorič, Vogrsko 29 (94 let) je umrl 27. 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!   

 
 
 
 
 
 


