
zahvaljujem za vse . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izogibanje nevarnostim 
Skušnjava, da bi sinodo imeli za 
nekakšen parlament.  
S tem bi sinodalnost zamenjali za 
»politično bitko«, v kateri mora ena 
stran premagati drugo, da bi lahko 
vladala. Nasprotovati drugim ali 
spodbujati spore, ki vnašajo delitve, 
ogrožajo edinost in občestvo Cerkve, je 
v nasprotju z duhom sinodalnosti. 

ŠESTI	SINODALNI	VEČER	
bo	v	petek	ob	19.30	v	konkatedrali.		
Tema	pogovora:	DIALOG		V		CERKVI		IN		V	
DRUŽBI.	
Kako	se	v	Cerkev	pogovarja	in	uči	od	drugih	
družbenih	sektorjev:	sveta	politike,	kulture,	
civilne	družbe?	
Kako	sodelujemo	s	sosednjimi	župnijami	in	
škofijami?	
Kako	sodelujemo	z	redovnimi	skupnostmi?	
Kakšne	izkušnje	imamo	glede	sodelovanja	s	
člani	 drugih	 krščanskih	 skupnosti	 in	
nevernimi?	
Vabljeni	 tudi	 tisti,	 ki	 se	 do	 sedaj	 še	 niso	
odzvali. 

  

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 051/323 165 (g. Bogdan); 
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. 

 

 

 

  
Pasha 
Prehod. Sprememba. Novost. Rast. 
Proces. Koraki, ki jih naredimo, če 
verujemo v Jezusovo vstajenje. Vstati z 
Jezusom pomeni:   
1. Prehod od statičnosti k dejavnosti. 
Gibanje! Žene, ki so šle k grobu so bile 
potrte in žalostne. Ljudje smo podvrženi 
jamranju. Imamo se za žrtve. V tarnanju 
in obupu smo statični. Pričakujemo, da se 
bodo razmere spremenile same od sebe 
(zvišanje plač, boljši politiki, mir na 
svetu…). Po sporočilu o Jezusovem 
vstajenju so žene tekle. Ko zares 
verujemo, da je Kristus vstal, si 
prizadevamo za rast Božjega kraljestva. 
Poberi smeti, posadi drevo, skuhaj juho, 
prišij gumb, povej otrokom pravljico, 
potolaži žalostne, moli za druge, daruj 
trpljenje za spreobrnjuenje grešnikov….! 

 

2. Iskanje novih rešitev. Jezusovo 
vstajenje je bilo veliko presenečenje; 
nova rešitev. Zgodilo se je drugače, kot 
so si njegovi učenci predstavljali. Bili 
so prepričani, da je konec, da je Jezus 
mrtev. A ni bilo tako. Bog je silno 
močan. Če deluje Bog, je lahko vse 
drugače, kot bi moralo biti po človeški 
pameti.  
3. Prehod od individualizma k 
skupnosti. Apostoli so se skrili, se 
zaklenili. Po vstajenju pa začnejo po 
vsem svetu graditi skupnost verujočih. 
Cerkev ni namenjena sama sebi, je 
zakrament, orodje za odrešenje vseh 
ljudi. Pripadamo občestvu svetih. Člani 
zmagoslavne Cerkve v nebesih, trpeče 
Cerkve v vicah in  vojskujoče se Cerkve 
na Zemlji, smo med seboj povezani.  
4. Odkrivanje vira življenja. Biti živ 
ne pomeni samo dihati, piti in jesti. 
Jezus pravi: "Jaz sem Življenje« (Jn 
14,6). Kdor sledi Jezusu, živi! Bog nas 
krepča in nam daje moč. »Toda 
Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem 
dal zmesti« (Iz 50,7). 
 

 
 

 
 
 

NOVA  GORICA 
N 17.04. VELIKA NOČ 

-– sv. maši ob 9. in 11. uri 

P 18.04.   
  9.00 
11.00 

Za zdravje 
+ Jožica Vidmar 

T 19.04. 
  8.00 
19.00 

Zdravje, mir, dober namen 
V zahvalo sv. Jožefu 

S 20.04. 
  8.00 
19.00 

Po namenu 
+ Julijana Kikelj 

Č 21.04. 
8.00 

19.00 
Po namenu 
+ Marija Bratina 

P 22.04. 
8.00 

19.00 
Za duše v vicah 
++ Tomšič in Gašperut 

S 23.04. 
8.00 

19.00 
Po namenu 
Za zdravje 

N 24.04. 
  9.00 
10.00 

za žive in ++ župljane 
na Sveti Gori 

 

Vsem	želim,	da	se	nikoli	ne	bi	naveličali	zreti	
Vstalega	 Gospoda	 ter	 prisluhniti	 njegovi	
besedi,	 ko	nas	 vedno	 znova	kliče	 iz	 teme	v	
luč,	 iz	 zaprtosti	 v	 odprtost,	 iz	 grobov	 v	
življenje,	v	Ljubezen,	ki	nikoli	ne	mine.	
V	tem	tednu	ni	verouka.	
Srečanje	 s	 starši	 prvoobhajancev	 bo	 v	
sredo	ob	19.30.	
V	 petek	 po	 večerni	 maši	 bo	 sinodalni	
večer.	Lepo	vabljeni.	
Naslednjo	 nedeljo,	 na	 nedeljo	 Božjega	
usmiljenja,	 bo	 župnijsko	 romanje	 na	
Sveto	Goro.	Ob	8.00	se	zberemo	na	Prevalu	
in	 v	 romarskem	 duhu	 bomo	molili	 križev	
pot.	 Na	 Sveti	 Gori	 bo	 ob10.	 uri	 slovesna	
sveta	maša.	Po	maši	se	zberemo	pri	gostilni	
za	skupno	malico.		

Tisti,	ki	ne	boste	mogli	poromati	na	Sveto	Goro,	bo	v	župniji	sveta	maša	ob	9.	uri.	
Umetnikova meditacija. Odprtje slikarske razstave Marte Jakopič Kunaver. V petek, 6. 
maja 2022 ob 19.30 v dvorani novogoriške konkatedrale  (Sedejeva ulica 2, 5000 Nova 
Gorica), ki je v spodnjih prostorih; vhod pri vhodu v vrtec po stopnicah navzdol ali skozi 
garažo. Slikarko bo predstavil umetnostni zgodovinar Andrej Doblehar. Lepo vabljeni! 
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usmiljenju. Če to storimo v cerkvi pred Najsvetejšim (pri maši) ter smo bili pri sv. spovedi, 
prejeli sv. obhajilo in molimo po papeževem namenu, prejmemo popolni odpustek 
 

Volitve bodo prihodnjo nedeljo. Molimo, da bi izbrali primerne, odgovorne in poštene 
kandidate, ki bodo skrbeli za vse državljane, še posebej za otroke, ostarele in zapostavljene. 
Karitas prosi, da bi pomagali beguncem in žrtvam vojne v Ukrajini. 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 in sanitetni material … Iskrena 
hvala vsem darovalcem! 

 
 
 
 
 
 
 
ž 
 

• VELIKA NOČ – JEZUSOVO VSTAJENJE praznujemo danes. Kristus je vstal, on resnično živi! 
Naj to veselo oznanilo napolni vsako srce z radostjo, ki naj postane koronsko nalezljiva. Vsem 
kličemo: »Blagoslovljeno Veliko noč!« 

• Velikonočni ponedeljek – svete maše bodo kot ob nedeljah: 7.30, 10.00 in 18.00. 
• Velikonočna maša v DUNGu bo v torek, 19. aprila ob 15. uri v veliki jedilnici. 

 

• Birmanska devetdnevnica poteka vsak večer pri večerni maši. Vabljeni starši in župljani, da 
z udeležbo in molitvijo podpremo mlade na njihovi poti binkoštnega zakramenta. 
 

• Srečanje s škofom Jurijem naših birmancev bo v četrtek, 21. aprila ob 18. uri v samostanski 
dvorani. Koprski škof Jurij bo ob 19. uri pri sveti maši nagovoril starše in botre letošnjih 
birmancev. 

• V soboto, 23. aprila ob 10. uri bo koprski škof msgr. Jurij Bizjak podelil zakrament svete 
birme 34 mladim iz naše župnije. Mladim želimo, da bi se odprli darovom Svetega Duha, 
botrom, da bi bili zgled trdne vere, starši pa da bi, kar je Bog dobrega začel, sprejeli in 
vzpodbujali. Vsem družinam čestitamo in kličemo Božjega blagoslova. 
 

• 2. velikonočna ali Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja je nedelja župnijskega praznika. 
Ob 10. uri bo slovesna sv. maša, po večerni maši bo krajša naznanitev jubilejev leta 2023, 
prikaz filmčka o Kostanjevici in koncert kvinteta trobil SIBRASS. 

• Gospodinje in gospodarji vabimo vas, da s svojimi dobrotami prispevate k pogostitvi in 
druženju po maši ob 10. uri na župnijski praznik. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvala vsem župnijskim sodelavcem, ki ste pomagali 
obogatiti velikonočne praznike s sodelovanjem, petjem, s 
čiščenjem in krašenjem, z molitvijo in še čem. 
Bog povrni stokratno tudi vsem, ki ste velikodušno prinesli 
svoj dar za žrtve vojne v Ukrajini, za kristjane v Sveti 
deželi, za pomoči potrebne in za naše župnijske potrebe. 
Bela nedelja je tudi nedelja Božjega usmiljenja, 
ko se priporočamo neskončnemu Jezusovemu. 

GODOVI: 

N 17.04. VELIKA NOČ 
P 18.04.   Evzebij, škof 
T 19.04. Leon IX., papež 
S 20.04. Teotim, škof 
Č 21.04. Anzelm, Škof 
P 22.04. Aleksandra, mučenka 
S 23.04. Jurij, mučenec 
N 24.04. Bela nedelja 

 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si KROMBERK - VOGRSKO 
N. 17. 4. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
Za žive in †† župljane 
Za mir na svetu 

P. 18. 4. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

†† Ivan Komel in Dajana 
Za nove duhovne poklice 

T. 19. 4. Kromberk ob 19h † Franc Luzar 
S. 20. 4. Vogrsko ob 19h  †† Roman, Jožefa Bizjak,64 c 
Č. 21. 4. Kromberk ob 19h  † Majda Bičič 
P. 22. 4. Kromberk ob 19h  † Bojana Pavšič 
S. 23. 4. Kromberk ob 19h  † Marija Pahor 

N. 24. 4. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

†† Bertulin in Baša 
Za žive in †† župljane  

 

Veselo ALELUJO 
Jezusovega vstajenja 
voščim vsem vernim in 
ljudem dobre volje! 
Iskrena hvala in Bog povrni 
vsem, ki ste se potrudili za 
lep in doživet veliki teden in 
velikonočne praznike z 
bogatimi obredi. 
Verouk bo reden, razen jutri, 
ko je še dela prost dan. 
	

Birmanski kandidati, prihodnjo nedeljo bere prošnje 8. razred verouka. 
Načrtujemo: župnijsko romanje na Sveto Goro – 2. maja; 1. sv. obhajilo na Vogrskem – 
15. 5. ob 1030: 1. sv. obhajilo v Kromberku – 22. 5. ob 1030. 
Ukrajina: molimo za mir, za begunce zbiramo v cerkvi v nabiralniku. Bog povrni! 
Blagoslov družin: obiskal sem le družine, ki so se prijavile. Sporočite, če še kdo želi!  

 
 
 
 
 
 
 

NOVA GORICA - KAPELA  
Sv.	maše:	vsak	dan	ob	7.00	(s	hvalnicami)	in	19.00.	Ob	nedeljah	ob	7.30,	10.00	in	18.00.		

	
	

SOLKAN 
17.04.22 
VELIKA 

NOČ 

10.00 
19.00 
19.30 

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

P. 18.04.-   19.30 +Franc  Aš 
T. 19.04.  ---        --- 
S. 20.04.  19.30 + Boris Markič 
Č. 21.04  19.30 

19.30 
19.30 

+ Angel Peršolja 
P. 22.04.-  v čast Božjemu  

usmiljenju 
S. 23.04. + Joško in Črtomir Nanut 
24.04.22 

BELA 
NEDELJA  

10.00 
19.00  
19.30 

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

 

4 VELIKA NOČ – …»Če nas prazne cerkve 
spominjajo na prazen grob, ne preslišimo glasu 
od zgoraj: »Ni ga tukaj. Obujen je od mrtvih. 
Pred vami pojde v Galilejo.« Vprašanji, ki nas 
lahko spodbudita v premišljevanju sta               
(op.:tudi  dve leti po začetku epidemije) Kje je 
danes Galileja?                      Kje lahko srečamo 
živega Kristusa? . (Tomaš Halik,- Krščanstvo v času 
bolezni, Družins 10.05.2020 ): 

  4HVALEŽNI smo, da letos lahko praznujemo 
bolj sproščeno, za urejeno okolico cerkve za 
svežino notranjosti;  tudi svežino  notranjosti duš 
in možnosti, ki jih imamo, da lahko razmišljamo 
in se odločamo. Osebno se zahvaljujem za vse 

 »marčevske in aprilske« oblike pozornosti, za zavzetost staršev, ki čutite, da so največje vaše 
bogastvo vzgojeni in z duhom evangelija prežeti v otroci, česar ne morejo nadomestiti materialne 
ugodnosti in zaslepljujoči rekordni dosežki v mnogih lepih in koristnih dejavnostih Ne pozabljamo na 
stiske vojne, begunstva, ki ga želimo na možne načine blažili.. 
Velikonočno veselje naj najde mesto tudi v naslednjih dnevih, ki so nam podarjeni, naj zmaguje nad 
grehom in različnimi oblikami zla, vam še posebej iskreno voščim,   vaš župnik Jožko 
4VEROUKA ta teden  nimamo. Dopolnimo praznovanje, tudi z udeležbo pri bogoslužju, obiski. 
V ČETRTEK, 21. aprila ob 17.uri  - dvoranica v nadstropju župnišča,  vabljeni na pogovor na 
temo: »zvonik in zvonjenje v župniji Solkan «, skupaj s predstavniki KS Solkan in morda člani 
GS ali ŽPS, ter posamezniki, ki vas ta tematika zadeva ali zanima, brez predvolilne tematike.  

4Obisk bolnikov in  starejših je možen tudi v tem tednu.                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 


