
zahvaljujem za vse . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izogibanje nevarnostim 

Skušnjava, da bi poslušali le tiste, ki že 
sodelujejo v cerkvenih dejavnostih.  

Ta pristop je morda lažji, vendar zanemarja 
pomemben del Božjega ljudstva. 
Žal, po vseh sinodalnih večerih lahko 
opažamo, da še nismo začutili, da smo 
Cerkev vsi in da Cerkev niso samo škofje in 
duhovniki. Cerkev ostaja klerikalna, pa ne 
po 'krivdi duhovnikov, ampak vernikov, ki  
ne sprejemajo svojega poslanstva. 

PLITVA VERA 
Človek, ki ljubi Jezusa, trpi, kadar se srečuje 
s plitvo vero in kadar ne najde gorečnosti v 
srcu drugih. Posebno bolečino povzroča 
plitva vera družinskih članov: matere, očeta, 
bratov in sester, sorodnikov, saj so prav ti 
ljudje človeku, ki ljubi Gospoda, najbližji. 
Želi jim dobro. Rad bi jim povedal, da je 
Kristus pravi, živi in edini Bog, a ga preslišijo.  
Kako naj torej ljudem, ki jih imamo radi, 
dopovemo, naj ne zavračajo Jezusove 
veličine in njegove Cerkve? 
Ni zdravila za tovrstno neodzivnost. 
Toda Gospodar življenja vedno znova 
nagovarja človeka, saj je nad njim Božje 
usmiljenje. 

  

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. 

 
 

 

Prestrašeni, zaprti, zaklenjeni, obupani 
Kljub temu, da je bil grob prazen, da se je 
Jezus prikazal Mariji Magdaleni, ženam… 
Strah vodi v nasilje proti sebi in drugim, 
povzroča vojne, je temelj manipulacij, krivic, 
zatiranja.  

  
Zaklenjena vrata niso ovira 
Jezus je prisoten; sedaj in tu; podobno kot 
zrak, ki ga ne vidimo, a ga dihamo; kot 
ljubezen med nami, ki jo doživljamo, kot 
veselje, ki ga čutimo. Jezus apostolov ni 
okregal, ker so ga zatajili, ob njegovi aretaciji 
zbežali in se skrili, dvomili, obupovali… 
Njegov pozdrav je: »Mir vam bodi!« Ne vabi 
nas k slepi pokorščini in takojšnjemu 
soglašanju! Ta pristop osvobaja v nas izjemne 
energije!  
Zdravniki duš 
»Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe 
odpustite so jim odpuščeni!« (Jn 20, 23). To 
poslanstvo lahko opravljamo v moči Svetega 
Duha, ki je duh ljubezni. Le v moči Ljubezni 
lahko odpuščamo in ozdravljamo. Ne gre le 
za odpuščanje grehov pri zakramentu 
spovedi; Jezusovo poslanstvo je namenjeno 
vsem. Vsi smo poklicani, da odpuščamo, smo 
usmiljeni, premagujemo 

zlo in po naročilu Fatimske Matere Božje 
molimo za grešnike.  
Vrelec vseh milosti 
Jezus se je prikazal Faustini 22. 2. 1931. 
»Hči povej, da sem ljubezen in poosebljeno 
usmiljenje«. Jezus se ji je prikazal v beli 
obleki, z desno roko blagoslavlja, levo roko 
drži na prsih iz katerih izhajata dva snopa 
žarkov; rdeči in svetlomodri. Lahko 
Usmiljenje nadomestijo roboti, ki 
diagnosticirajo vse naše bolezni, vedo za vse 
naše grehe, nam povedo koliko žvljenja 
imamo še na razpolago…? Bo krščanstvo, 
pa tudi marksizem in 
socializem  nadomestila nova tehnološka 
religija, ki bo reševala kaos posthumane 
družbe, ki temelji na »človeko-bogu«? »O 
Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas 
peklenskega ognja, privedi v nebesa vse 
duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne 
tvojega usmiljenja«. 

 
 

 
 

NOVA  GORICA 

N 24.04. 
  9.00 
10.00 

za žive in ++ župljane 
Sveta Gora: + Bojana 
Pavšič Zajko 

P 25.04.   
  8.00 
19.00 

Zdravje, mir, dober namen 
+ Marija Likar (30.dan) 

T 26.04. 
  8.00 
19.00 

V zahvalo 
+ Jože Pahor 

S 27.04. 
  8.00 
19.00 

Za mir v svetu 
+ Emil Milost (30.dan) 

Č 28.04. 
8.00 

19.00 
Po namenu 
+ za žive ++ Čebokli, 
Zore, Stubelj 

P 29.04. 
8.00 

19.00 
Po namenu 
+ Janko Bizjak 

S 30.04. 
8.00 

19.00 
Po namenu 
+ Vojko Krševan (30.dan) 

N 1.05. 
  9.00 
11.00 

V zahvalo 
za žive in ++ župljane 

 

Danes,	24.4.	je	župnijsko	romanje	na	Sveto	
Goro.	Ob	8.	se	zberemo	na	Prevalu	za	molitev	
in	 ob	 10.	 uri	 bo	 sveta	 maša.	 Prosimo	
Svetogorsko	Kraljico	za	naše	župljane.	
Verouk	je	reden	v	ponedeljek	in	torek.	
Duhovno	 branje	 Svetega	 pisma	 bo	 v	
ponedeljek	ob	19.30.	
V	četrtek	ni	uradnih	ur.	
Vabilo na blagoslov spodnjih pastoralnih 
prostorov in odprtje slikarske razstave - v petek, 
6. maja 2022. Ob 19.00 sv. maša; somaševanje bo 
vodil škof Jurij. Ob 19.30 blagoslov in odprtje 
slikarske razstave v dvorani.  
Obnovljene prostore bosta blagoslovila koprski 
škof msgr. dr. Jurij Bizjak in goriški nadškof 
msgr. Carlo Roberto Maria Redaelli.  
Sledilo bo odprtje slikarske razstave Umetnikova 
meditacija, avtorice Marte Jakopič Kunaver. 
Slikarko bo predstavil umetnostni zgodovinar 
Andrej Doblehar. Lepo vabljeni! 
	

 
 

Št. 17/ 24.4.2022 / 2. velikonočna nedelja 



 
 

 
 
 
 

 

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! 
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Bela nedelja je tudi nedelja Božjega usmiljenja, ko se 
priporočamo neskončnemu Jezusovemu. 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 

GOK – Goriška območna karitas ima redno srečanje 
pri konkatedrali v torek ob 1930.  
Molitev za mir: papež in škofje prosijo, da bi molili za 
mir v Ukrajini. 

GODOVI: 

N 24.04. 2. velikonočna 
P 25.04.   Marko, evangelist 
T 26.04. Marcelin, papež 
S 27.04. Hozana, devica 
Č 28.04. Ludvik Monfortski 
P 29.04. Katarina Sienska 
S 30.04. Pij V., papež 
N 1.05. Jožev delavec 

 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si KROMBERK - VOGRSKO 
N. 24. 4. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
†† Bertulin in Baša 
Za žive in †† župljane 

P. 25. 4. Vogrsko ob 19h †† Furlan in Bric, 126 
T. 26. 4.    Loke ob 19h † Anton Parić - osmina 
S. 27. 4. Vogrsko ob 19h  † Severin Gregorič – 30. dan 
Č. 28. 4. Kromberk ob 19h  † Marta Černe 
P. 29. 4. Kromberk ob 19h  † Natalija Zega 
S. 30. 4. Kromberk ob 19h  † Alojzija Gregorčič 

N. 1. 5. 
Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

   Loke ob 16h  

Za žive in †† župljane  
†† Zvonko, starši Bes., 158k 
† Anton Leban, Loke 20 

 

Krst Olivije Peršolja je danes 
med mašo v Kromberku. 
Staršem čestitamo! 
Verouk bo reden jutri in v 
torek, nato sledijo počitnice do 
3. maja. 
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere prošnje 
7. razred verouka. 
Prihodnjo nedeljo, 1. maja bo, 
po stari navadi, maša tudi v 
Lokah. 

Šmarnice: v maju bomo častili Marijo s prebiranjem spodbudnih besedil, z litanijami in 
petjem. 
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. 
Romanje na Sveto Goro bo 2. maja za obe župniji z mašo ob 10h. Za križev pot smo na 
Prevalu ob 8h, peš pa krenemo z Vogrskega ob 430, od kromberškega gradu ob 630, z 
Bonetovšča ob 7h.  
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.		

• Zunanjo	 slovesnost	 Gospodovega	 oznanjenja	 Mariji	 –	 farno	 žegnanje	
praznujemo	danes	s	slovesno	mašo	ob	10.	uri.	Po	maši,	vabljeni,	da	se	zadržimo	
v	klepetu	in	druženju	ob	dobrotah	naših	gospodinj.	

• Naznanitev	jubilejev	2023	–	po	maši	ob	19.	uri	nas	bo	pozdravil	župan	MO	Nova	
Gorica	dr.	Klemen	Miklavič,	predsednik	pripravljalnega	odbora	jubilejev	2023	g.	
Miha	Valentinčič	bo	predstavil	dogajanja,	p.	Niko	pa	filmček	o	Kostanjevici	in	logo	
praznovanj.	

• Sledi	koncert	trobilnega	kvinteta	SIBRASS	iz	Ljubljane.	Vabljeni.	
• Zakrament	svete	birme	je	koprski	škof	dr.	Jurij	Bizjak	v	soboto,	23.	aprila	
podelil	32	mladim	iz	naše	župnije.	Čestitamo	družinam	naših	birmancev.	Mlade	
naj	župnija	z	molitvijo	spremlja	na	njihovi	duhovni	poti.	

• Verouk	bo	v	ponedeljek	in	torek.	Otroke	4.	razreda,	ki	imajo	verouk	ob	sredah	
vabimo,	 da	 se	 pridružijo	 skupini	 v	 ponedeljek.	 Sicer	 pa	 velja,	 ko	 so	 šolske	
počitnice	ni	verouka.	

• Motoristi	vabljeni	na	24.	blagoslov	v	Novo	Štifto	v	sredo,	27.	aprila	od	10.	ure	
naprej.	Ob	12.00	bo	blagoslov	in	druženje.	Organizator	je	društvo	MzM.	

• Zlata	poroka	–	zvesta	Kapelčana	Ana	in	Miro	Vončina	bosta	v	soboto,	30.	aprila	
obhajala	zlati	jubilej	zvestobe.	Naj	ju	Gospod	spremlja	z	milostjo	in	blagoslovom	
zakramenta	svetega	zakona.	Čestitamo.	

• Prihodnja	nedelja	bo	3.	velikonočna	in	začetek	Marijinega	meseca.	Vsak	dan	
bomo	 ob	 šmarničnem	 branju	 in	 litanijah	 MB	 prosili	 Božjega	 blagoslova	 in	
Marijinega	varstva.	

• Slovesnost	prvega	obhajila	bo	8.	maja	ob	10.	uri,	ko	bo	17.	otrok	prvič	prejelo	
Jezusa.	Molimo	zanje	in	njihove	družine.	

	
	

SOLKAN 
24.04.22 

BELA - 
nedelja   
Božjega 
usmiljenja 

10.00 
     -- 
19.00   
19.30 

 Skupna župnijska maša   
krstno bogoslužje 
češčenje  nato sveta maša 
+ Vojko Remiaš 

P. 25.04.-   19.30 + Nives Ferrari (kot 30. dan) 
T. 26.04.  19.30 za ozdravljenje -anon.pr. 
S. 27.04.  19.30 +Ivan Jurkas 
Č. 28.04  19.30    

19.30  
19.30 

+ starše Bevčič 
P. 29.04 v čast Božjemu usmiljenju  
S. 30.04 +Franc F., Šempeter 
01.05.22 

3.velik. 
    nedelja 

10.00      
19.00   
19.30 

 Skupna župnijska maša   
češčenje  nato sveta maša 
+Mariuča Lipičar 

 

Velikonočno doživetje naj nas ohranja v 
upanju in veri, ter zvestobi  v molitvi, ki naj se 
dotika tudi ran in bolečin, ki jih povzroča 
vojna in z njo povezano gorje. 
4Bog povrni za dar na veliki četrtek in vel. petek  
za Ukrajino ter  sveto deželo, ter  na vigilijo in 
veliko noč za župnijo.  
4 ŠMARNICE – 1. maja začnemo tudi 
šmarnice ob 19.00 z običajnim češčenjem. 
Šmarničnega branja še nismo izbrali- ima kdo 
dober predlog!? Z  molitvijo pred izpostavljenim 
Najsvetejšim začnemo tudi teden molitve za 
duhovne poklice.                                                          

4VEROUK ta teden redno po urniku   
48.5.  načrtujemo župnijsko romanje na Sveto Goro: peš izpred žup. cerkve ob 7.00;  
8.00- Preval; 10.00 sv. maša.                                                                                                                                             
4 18.5.  začetek skupne priprave na krst v Novi Gorici. Pred skupno pripravo se vedno 
oglasite, sporočite  in pogovorite v domači župniji.  
4Obisk bolnikov in  starejših naj ne bo opuščen zaradi strahu oz. napačne obzirnosti; s 
spoštovanjem do oseb in upoštevanjem njihovih odločitev, bo vedno na pravem mestu.  
 

 
 
 


