
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Sinode so čas za sanje in »preživljanje časa s prihodnostjo«.   
Priporočamo:  
o poslušati vsakogar in vse: če se učimo drug od drugega, 

bomo lahko bolje odražali čudovito večplastno resničnost, 
kakršna naj bi bila Kristusova Cerkev; 

o interpretacija »skupne hoje«: hoditi po poti, na katero 
Bog kliče Cerkev za tretje tisočletje; 

o razumeti idejo soodgovorne Cerkve: ceniti in vključevati 
edinstveno vlogo in poklic vsakega člana Kristusovega 
telesa za prenovo in izgradnjo celotne Cerkve; 

o po ekumenskem in medverskem dialogu iti k 
drugim: sanjati skupaj in hoditi skupaj z vso človeško 
družino. 

Dodaj Kristusa  
in tvoje življenje bo polno 

njegove ljubezni. 
 (papež Frančišek)	

	
Vsem želimo  
doživeto in radostno 
obhajanje Velikonočnih 
skrivnosti.  
Bodite Jezusove priče. 
Zaradi vas, naj postane 
nalezljivo! 

Vaši duhovniki 
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. 

 

 
Kdo je odgovoren za Jezusovo smrt?  
Za Jezusovo smrt so odgovorne mnoge 
oblasti in voditelji: Judovski narodni in verski 
voditelji,  predstavniki rimskega poganskega 
imperija in tisti, ki so hodili za njim, torej 
kristjani, čeprav se takrat še niso imenovali 
tako. Izdal ga je Juda Iškarijot, apostol. Peter, 
prvak apostolov, ga je zatajil.  Kaj pa 
preprosto ljudstvo? Tudi preprosto ljudstvo je 
krivo; ker se pusti nahujskati in zahteva 
njegovo smrt. Kdo je odgovoren za »umor« 
in »smrt«, Boga, danes? 
Zmagoslavje križa 
Krščanstvo je lepo in zanimivo. Koliko lepih 
običajev, pesmi, lepih cerkva, kakšno 
bogastvo cerkvene umetnosti, kulinarike 
(pirhi...). Moti nas križ in Jezusov predlog: 
»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi 
in vzame svoj križ ter hodi za menoj!« (Mt 
16,24). Središčno sporočilo evangelija je: 
Križani, Jezus iz Nazareta, je vstal. Če 
pozabimo na vstajenje in vidimo samo križ, 
krščanstvo izgubi smisel, postane jokavo 
tarnanje in obtoževanje. Bistvo vere je 
življenje, je osvoboditev. Osvobaja nas 
Kristus, Križani in Vstali. 	

Besede s križa 
Jezus ni pil pijače, ki so mu jo ponudili in 
bi ga omamila. Svoje zadnje besede v času 
zemeljskega življenja izrekel pri polni 
zavesti. Te besede so za nas kristjane in za 
vse človeštvo še posebej svete in 
dragocene. Namenjene so vsem.  
1. Za svoje mučitelje je molil: »Oče, 
odpusti jim, ker ne vedo kaj delajo«. Prva 
beseda med besedami na križu je Oče.  
2. »Dobremu« hudodelcu, ki je umiral 
poleg njega je zagotovil: »Danes boš z 
menoj v raju«. Da bi bili deležni milosti 
"desnega razbojnika"!  
3. »Žena, glej tvoj sin. Sin, glej, tvoja 
mati«. Marija je naša duhovna mati.  
4. »Moj Bog, Moj Bog, zakaj si Me 
zapustil!«. Trpel in umrl je za nas, mi pa se 
pogosto znaj ne zmenimo.  
5. »Žejen sem«. Jezusa žeja po nas, po 
našem spreobrnjenju, po naši ljubezni.  
6. »Dopolnjeno je«. Znamo držati obljubo 
in biti zvesti?  
7. »Oče, v tvoje roke izročam svojega 
duha«. Vsi bomo umrli - smo odprti za 
prihodnost, za večnost, za nebesa?  

 
 

 
 

NOVA  GORICA 
N 10.04.	 oljčna	nedelja	–	sv.	maši	ob	9.	in	11.	h	

P 11.04.	   8.00 
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
+	Edvin	Buda	

T 12.04. 
	

  8.00 
19.00	

+	Jožica	Vidmar	
+	Andrejka	Zavrtanik	(30.dan)	

S 13.04.	
  8.00 
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
+	Vojko	Krševan,	Cank.56	
(8.dan)	

Č 14.04. 
veliki 
četrtek	

10.00 
19.00	

krizmena maša 
+ starši Kralj	

P 15.04. 
veliki 
petek	

15.00 
19.00	

križev pot  
obredi velikega petka	

S 16.04. 
velika 
sobota	

17.00 
20.00	

blagoslov velikonočnih jedil 
vigilija 
+ Vincenc in Štefanija Samokec	

N 17.04. 
Velika noč	

  9.00 
11.00	

+	Jova	Popović	
za	žive	in	++	župljane	

 

Priložnost	za	spoved	bo	vsak	dan	pred	
mašo	do	četrtka.	
Duhovno	 branje	 Svetega	 pisma	 bo	 v	
ponedeljek	ob	19.30.	
Srečanje	 zakonske	 skupine	 bo	 v	
ponedeljek	ob	20.	uri.	
Srečanje	Župnijskega	gospodarskega	
sveta	bo	v	torek	ob	20.	uri.	
Molitvena	ura	bo	po		obredih	v	četrtek	
in	v	petek.	Vabljeni	ste	k	molitvi	v	petek	
in	v	soboto	pred	božji	grob. 
Nabirka	na	veliki	četrtek	bo	za	Ukrajino	
in	na	 veliki	 petek	bo	 za	Cerkev	 v	 Sveti	
deželi.		
Na	veliko	noč	ob	11.	uri	bo	škof	 Jurij	
Bizjak	 podelil	 zakramente	 uvajanja	 v	
krščanstvo	trem	katehumenom.		

Pred	nami	je	praznovanje	največjih	skrivnosti	naše	vere.	Odprimo	svoja	srca,	da	jih	napolni	Božja	
ljubezen.	Udeležujmo	se	obredov,	kolikor	le	zmoremo. 
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Cvetna (oljčna) nedelja: danes pričenjamo sveti ali veliki teden 
Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Blagoslovljeno oljčno vejico 
spoštljivo shranimo doma.  
Velikonočna spoved: če še nismo, pristopimo k zakramentu 
sprave, da bi s čistimi srci obhajali največje praznike odrešenja. 
Prilika bo še na Kapeli in na Sveti Gori. 
Krizmena maša bo na veliki četrtek ob 10.h v Novi Gorici v 
konkatedrali, ko s škofom somašujemo duhovniki ob 
posvetitvi sv. krizme ter blagoslovu bolniškega in krstnega 
olja. Lepo vabljeni!  
Jezusa v »božjem grobu« radi počastimo v cerkvi od velikega 
četrtka zvečer do velikonočne vigilije v soboto zvečer. Ta čas tudi 
zvonovi ne zvonijo. 

GODOVI: 

N 10.04.	 Cvetna nedelja 
P 11.04.	 Stanislav, škof 
T 12.04. Viktor, mučenec 
S 13.04.	 Ida, redovnica 
Č 14.04. 

veliki četrtek	
Valerijan, mučenec 

P 15.04. 
veliki petek	

Helena, kneginja 

S 16.04. 
velika sobota	

Bernardka, redovnica 

N 17.04. 
Velika noč	

Rudolf, mučenec 
 

Strogi post in zdržek od mesnih jedi je na veliki petek; potrudimo se za odpoved! 
Na veliki četrtek obnavljamo zadnjo večerjo in postavitev zakramenta evharistije in svetega reda. 
Na veliki petek spremljamo Jezusa v trpljenju in smrti na križu ter pokopu. 
Na veliko soboto zvečer in na veliko noč slavimo Jezusovo vstajenje – zmago nad grehom in smrtjo. 
Slovenski škofje so določili, da bo nabirka na veliki četrtek za žrtve vojne v Ukrajini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVA GORICA - KAPELA  
• Cvetna nedelja je danes – spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Slovesni blagoslov 

zelenja na ploščadi bo pri maši ob 10. uri. Pri maši ob 18. uri bodo sodelovali naši birmanci. S 
Cvetno nedeljo vstopamo v Veliki teden. 
 

• Danes ob 19. uri bo srečanje odbora za obletnice 2023 v samostanski dvorani. 
 

• V ponedeljek, 11. aprila vabljeni starši prvoobhajancev ob 19.45 v samostansko dvorano. 
 

• Verouk bo še v ponedeljek, torek in sredo. Otroci in starši vabljeni k obredom sv. tridnevja in 
seveda k praznovanju Jezusovega vstajenja. Nato bodo velikonočne počitnice do 25. aprila. 
 

• Spovedovanje v velikem tednu: vsak dan od 9.30 do 11.30 in od 15.30 naprej. Z dobro spovedjo 
omogočimo Božjemu v nas, da oživi. 
 

• SVETO TRIDNEVJE: obredi bodo vsak večer ob 19. uri. V soboto prinesite s seboj svečke za 
obnovo krstnih obljub. 
 

• Blagoslov velikonočnih jedi bo v soboto, 16. aprila ob 14.00, 15.30 in 17.00. 
 

• VELIKA NOČ – JEZUSOVO VSTAJENJE praznujemo prihodnjo nedeljo. Vstajenska maša z 
velikonočno procesijo bo ob 6. uri. Druga maša bo ob 10. uri in večerna ob 18.00. K vstajenski 
maši ob 6. uri prinesite Ukrajinske svečke, ki bodo klic Vstalemu za mir na svetu. 
 

• Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja je zunanja slovesnost župnijskega praznika. Ob 
10. uri bo slovesna sv. maša, po večerni maši bo koncert in napoved jubilejev leta 2023. 
 

SOLKAN 
10.04.

22 
oljčna 

10.00 
             
19.00  - 
19.30 

  Skupna – župnijska maša   
 blagoslov zelenja  pred cerkvijo  

češčenje  nato sveta maša 
 + Andrejka Zavrtanik /2.nam./ 

P. 11.04.- 19.30 + Barbka Šinigoj (kot 30. dan)ž 
T. 12.04. 19.30 + Mariuča Lipičar (osmina) 
S. 13.04. 19.30 + Ana in Ivan Jug  (nam 15.4.) 
Veliki 
četrtek 
14.04 

  
19.30  
 

N.Gorica- 10. 00 krizmena maša 
spomin zadnje večerje: v čast 
Božjemu  usmiljenju;  po maši:    
 pol ure molitve - češčenja 

Veliki 
petek       
15.4.- 

19.30 Obredi velikega petka in 
začetek devetdnevnice za Božje 
usmiljenje 

Vel. 
sobota. 
02.04. 

7.00 
19.30 

- blagoslov ognja;      
- zvečer  obredi vel. sobote in 
vstajenjska sveta maša: 
za Božji blagoslov v družinah 

17.04. 
VELIKA 

NOČ 

10.00 
    19.00  
-19.30 

  Skupna – župnijska maša   
češčenje  nato sveta maša 
p.n.o. 

	

4 VELIKI TEDEN - Po dosedanjih ovirah 
zadnjih dveh let, ki smo jih imeli za 
praznovanje velike tedna, se nam za udeležbo 
obetajo skoraj normalni pogoji. Pod naslovom 
»Kako do osebnega srečanja?« beremo v 
»Družini« št.14/22, » …da je v temelju občestva 
srečanje. Srečanje med nami in s Svetim 
Duhom, ki je avtor Cerkve in edini, ki nas lahko 
poveže na globlji ravni. Ko se pustimo 
poklicati, srečati, slišati in spregovoriti, laže 
spoznamo, kam nas kot Cerkev danes kliče 
Sveti Duh …«   
4 V pripravi na spoved ne zanemarimo molitve; 
naša odločitev v vesti je, da  videz ne prekrije 
pomembnejšega v duši, tudi ko smo 
zaznamovani z grehom, ki kliče po odpuščanju. 
4Obisk bolnikov, starejših tudi pred Veliko 
nočjo po dogovoru.   4VEROUK  za mlajše in 
mlade naj bo spodbuda  za praznovanje in za 
starejše tudi priprava na dobro spoved.                                                                                                                                                                                                                     

4Vabljeni k udeležbi pri bogoslužju  v velikem tednu; na vel. četrtek je nabirka za pomoč Ukrajini; 
na vel. petek za kristjane v Sveti deželi;  ned. 8. maja načrtujemo župnijsko romanje na Sveto 
Goro (tudi peš) in drugimi koristnimi pristopi; v pripravi na volitve tudi molitev v čast Sv. Duhu.                                                                                                                     

 

KROMBERK - VOGRSKO 
N. 10. 4. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
† Pavla Pahor 
Za žive in †† župljane 

P. 11. 4. Vogrsko ob 19h † Julijana Jug (pevci za osmino) 
T. 12. 4. Kromberk ob 19h † Pavla Mrak 
S. 13. 4. Vogrsko ob 19h  † Jožef Fornazarič – 30. dan 

Č. 14. 4. Kromberk ob 19h 
Vogrsko ob 19h 

† Matilda Mladovan  
V čast Sv. Duhu, 115 

P. 15. 4. Kromberk ob 19h 
Vogrsko ob 19h Obredi velikega petka 

S. 16. 4. Kromberk ob 20h 
Vogrsko ob 20h 

†† Hvalič in Edi Batič 
†† Pepi, Zorka Petrovčič,112 

N. 17. 4. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  
Za mir na svetu 

	

Otroci, verouk bo še jutri, vsi 
pa vabljeni k obredom velikega 
tedna. 
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere prošnje 
7. razred verouka. 
Velikonočna spoved: na 
Vogrskem g. Marko danes od 
14h do 1530; župnik ob maši ali 
po dogovoru. 
Križev pot: v sredo pred mašo 
na Vogrskem, v Kromberku pa 
na veliki petek ob 15h. 

 

Ostarele in bolne bom obiskal in delil zakramente na Vogrskem jutri, v Kromberku na 
veliki petek. 
Obredi svetega tridnevja bodo zvečer (na Vogrskem g. Bogdan). Blagoslov velikonočnih 
jedil bo na veliko soboto na Vogrskem po vigiliji (procesiji), v Kromberku pri Sv. Trojici 
ob 1530, v župnijski cerkvi ob 16h, v Lokah ob 1630. Miloščina velikega četrtka bo za žrtve 
vojne v Ukrajini, na veliki petek za Sveto deželo, pri blagoslovu jedil za lačne otroke, na 
veliko noč pa ofer za župnijo. 

 
 
 


