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Blagoslov spodnjih pastoralnih 
prostorov in  

odprtje slikarske razstave  
Marte Jakopič Kunaver  
bo 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.  
Božji blagoslov za vse, ki se bodo zbirali v teh 
prostorih, odkrivali lepoto in občestvo, bosta 
prosila koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak in 
goriški nadškof msgr. Carlo Roberto Maria 
Redaelli.  
Slikarko bo predstavil umetnostni zgodovinar 
Andrej Doblehar.  
Lepo vabljeni! 

  
 

Družina v letošnjem letu praznuje 70-
letnico. 
7. maja leta 1952 je izšla prva številka 
slovenskega katoliškega tednika, izšla je 
kot verski list za goriško administraturo. 
Ob tej častitljivi obletnici bi se radi 
najprej zahvalili za prehojeno pot in 
usmerili korak v prihodnost. 
Vabimo vas, da se nam pridružite v 
soboto, 14. maja, ob 10. uri v župnijski 
cerkvi Kristusa Odrešenika v Novi 
Gorici, kjer bo zahvalno mašo vodil 
koprski škof Jurij Bizjak. 
Po maši bo na ogled razstava o nastanku 
in razvoju Družine. 

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. 
 
 

 

Srečanje z vstalim Jezusom na delovni dan 
Prvo srečanje apostolom z vstalim Jezusom je bilo na Veliko noč, v Jeruzalemu. Drugo 
srečanje je bilo čez en teden, prav tako v Jeruzalemu, ko je bil z apostoli tudi Tomaž. Tretje 
srečanje pa je potekalo v Galileji, na delovni dan, ne v hiši temveč na prostem. Kako biti 
kristjan na delovni dan, v »poganski Galileji«? 
Tiberijsko morje 
Evangelist Janez ni le kronist ampak tudi teolog. Galilejsko jezero se imenuje tudi 
»Tiberijsko morje«. To ime je dobilo po Tiberiji, poganskem mestu, ki je bilo zgrajeno v 
času Heroda Antipa, okoli leta 20, postalo prestolnica Galileje in dobilo ime po rimskem 
cesarju Tiberiju, v času katerega je bil Jezus križan. Zato je »Tiberijsko morje« simbol greha 
in zla. Poslanstvo apostolov je, da ljudi rešujejo iz morja zla. Tudi danes iz sedanjih morij 
zla! Kako to razumeš?  

 
 

Delovanje po človeški 
pameti in brez Božje luči  
Apostoli so poskusili 
misijonariti brez Kristusa, ki 
je Luč sveta, po človeški 
logiki in svojih kriterijih, a so 
ostali praznih rok. »Z Bogom 
začni vsako delo, da bo dober 
tek imelo«. »Zaman se trudijo 
zidarji, če Gospod ne zida 
hiše«. Koliko naporov 
človeštva, toda po človeških 
kriterijih, zaradi egoističnih 
interesov, brez prošnje za 
Božji blagoslov. Sadovi? 

Preobilno bogastvo simbolov 
Čoln, 153; na žerjavici pečena riba in kruh. Čoln je simbol Cerkve ne velika ladja ampak 
majhen čoln, ki rešuje ljudi iz morja greha! Ulov 153 velikih rib je rezultat misijonske 
dejavnosti. Sv. Avguštin pravi, da je 153 vsota števil od 1 do 17, obenem pa velja enačba 17 
= 10+7; deset Božjih zapovedi; 7 zakramentov; 7 darov Svetega Duha. Brez Svetega Duha, 
ni mogoče izpolnjevati 10 Božjih zapovedi. Jezus stoji ob obali. Stoji! Je Vstali na obali 
večnosti! Žerjavica in na njej pečen kruh in riba. Peter je zatajil Jezusa ob žerjavici. Riba, 
gr. IHTIS je istočasno monogram za »Jezus Kristus Sin Božji Odrešenik. Kruh je hrana. 
Jezus vabi Petra in nas, da zapustimo svoj egoizem in postanemo hrana za druge.  

 
 
 
 
 

NOVA  GORICA 
N 1.05. 3. velikonočna nedelja  

Sv. maši: ob 9. in ob 11. uri 

P 2.05.   
		8.00	
19.00	

Zdravje,mir,dober	namen	
+	Ivan	Lazar	

T 3.05. 
		8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	Jožef	Konič,	Delpinova	
24	(8.dan)	

S 4.05. 
		8.00	
19.00	

++	Cej	
+	Jožef	Vodopivec	

Č 5.05. 8.00	
19.00	

++	Štefin	
++	starši	in	brat	Trojer	

P 6.05. 
1. petek 

8.00	
19.00	

Za	+	pevce	CPZC	
Za	žive	in	+	sorodnike	

S 7.05. 
1. sobota 

10.00	
19.00	

Za	mir	v	svetu	
V	zahvalo	M.B.	

N 8.05. 
		9.00	
11.00	

+	Jožef	Leban	
za	žive	in	++	župljane	

 

Šmarnična	 pobožnost	 bo	 pri	 jutranji	 in	
večerni	maši.	
Župnijska	karitas	ima	srečanje	v	ponedeljek	
ob	19.45.	
Katehetski	 zbor	 ima	 srečanje	 v	 sredo	 ob	
19.45.	
Organisti	 in	 pevovodje	 imajo	 srečanje	 v	
četrtek	ob	19.45.	
Za	prvi	petek	bo	dopoldne	obisk	bolnikov	in	
obhajilo	na	domu.	
V	petek	zvečer	naj	nas	združi	maša	s	škofom,	
veselje	 nad	 opravljenim	 delom	 in	 začetek	
slikarskih	razstav	v	naši	dvorani.	Vabljeni.	
Srečanje	 starejših	 bo	 v	 soboto.	 Od	 9.	 ure	
naprej	bo	priložnost	za	sveto	spoved,	ob	10.	
uri	 bo	 sveta	 maša,	 pri	 kateri	 boste	 lahko	
prejeli	bolniško	maziljenje.	

 	

 
 

Št. 18/ 1.5.2022 / 3. velikonočna nedelja 



 
 
 
 

 

Skupna priprava na krst se bo začela v sredo, 18. maja ob 17. uri v  prostorih 
konkatedrale. Priporočeno je, da se pred pripravo zglasite pri župniku. 
Priprava na zakon bo 21. in 28. maja na Kapeli (dve celodnevni soboti). Prijavite se: 051/ 
614-912. 
Romanje v Medžugorje - 25. - 28. maj 2022. Odhod: v sredo 25. maja ob 6.00 izpred cerkve 
Kristusa Odrešenika (Sedejeva 2).  Vrnitev: v soboto 28. maja, predvidoma okoli 18h. Prispevek za 
avtobus in trikratni polpenzion:145 €. Duhovni voditelj: g. Bogdan Vidmar: 051 323 165; 
bogdan.vidmar8@gmail.com, ki zbira prijave. Akontacija ob prijavi: 50€. Prijave zbiramo do sobote 
14. maja. Več informacij pri g. Bogdanu. 
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Teden molitve za duhovne poklice bo od 1. do 8. maja. 
Geslo: Pojdi in popravi mojo Cerkev! Naj v nas molitev 
prebudi zavest, da smo vsi odgovorni za duhovne poklice. 
Nedelja dobrega Pastirja: miloščina bo za pomoč 
duhovnikom pri plačilu socialnega in pokojninskega 
zavarovanja. Hvala dobrotnikom! 
Gasilci severne Primorske in prijatelji, vabljeni na Sveto 
Goro k slovesnosti ob sv. Florijanu v soboto, 7. maja ob 
17h. 

GODOVI: 

N 1.05. Jožef Delavec 
P 2.05.   Atanazij, škof 
T 3.05. Filip in Jakob, apostola 
S 4.05. Cvetko, mučenec 
Č 5.05. Angel, mučenec 
P 6.05. Dominik Savio 1.	petek 
S 7.05. Gizela, opat. -1.	sobota 
N 8.05. Bonifacij, papež 

 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si KROMBERK - VOGRSKO 

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

   Loke ob 16h 

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

P. 2. 5. Sv. Gora ob 10h V čast angelom varuhom 
T. 3. 5. Kromberk ob 19h  † Alojz Pahor 
S. 4. 5. Vogrsko ob 19h  † Vladimir Marc, 55 a 
Č. 5. 5. Kromberk ob 19h  †† starši Prezelj in Štravs 
P. 6. 5. Kromberk ob 19h  † Osvald Stanič 
S. 7. 5. Kromberk ob 19h  †† Ljudmila Mokrin, sorodniki 

N. 8. 5. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  
†† Gotard, Bernarda in ostali, 6 

 

Romanje na Sveto Goro bo 
jutri 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.  
Verouk bo reden, razen jutri. 
Otroci, pridite pripravljeni! 
Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere 
prošnje 8. razred verouka. 

Družinsko mašo prihodnjo nedeljo oblikujejo starši in otroci 1. in 2. razreda. 
Župnijski gospodarski svet: na Vogrskem pridite na sestanek v sredo po maši. 
Prvi petek in sobota vabita k češčenju Jezusovega in Marijinega srca. V petek bom v 
Kromberku jaz na razpolago za spoved od 18h dalje. K spovedi vabljeni jutri na Sv. Gori. 
Gotardova nedelja (8. maja) na Vogrskem: počastimo sozavetnika župnije, od 930 bo 
molitev za župnijo. 
Miloščina prihodnje nedelje bo za pomoč duhovnikom. Na Vogrskem naslednjo nedeljo. 
Šmarnice: v maju častimo Marijo s prebiranjem spodbudnih besedil, z litanijami in petjem. 
Načrtujemo: 1. sv. obhajilo na Vogrskem 15. 5.; 1. obhajilo v Kromberku 22. 5. ob 1030. 
Blagoslov družin: hvala vsem, ki ste me povabili. 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.		
• Danes	 je	3.	velikonočna	nedelja.	Ob	prazniku	sv.	 Jožefa	Delavca	priporočamo	
njegovemu	varstvu	vse,	ki	z	delom	ustvarjajo,	izkoriščajo	svoje	darove	in	služijo	
denar	 za	 dostojno	 življenje	 svojih	 družin.	 Če	 tako	 ni,	 je	 nekaj	močno	 narobe	 s	
tistimi,	ki	delo	dajejo.	

• S	šmarnično	pobožnostjo	posvečamo	mesec	maj	Mariji.	Pri	večernih	mašah	
bomo	prebirali	šmarnična	razmišljanja	in	se	z	molitvijo	litanij	MB	izročali	njenemu	
varstvu	in	priprošnji.	

• V	Domu	upokojencev	Nova	Gorica	bo	šmarnična	pobožnost	in	branje	razmišljanj	
vsak	dan	ob	16.	uri	v	domski	kapeli.	

• Verouk	bomo	nadaljevali	v	torek,	3.	maja	po	sporedu	posameznih	razredov.	
• S	prvoobhajanci	bomo	začeli	 bližnjo	pripravo	 s	 tridnevnico	 v	 sredo,	 4.	maja	 z	
udeležbo	 pri	 večerni	 maši	 ob	 19.	 uri.	 Prvoobhajance	 in	 njihove	 družine	
priporočamo	 vašemu	 molitvenemu	 spremstvu.	 V	 četrtek	 bodo	 otroci	 deležni	
zakramenta	Božjega	odpuščanja	pri	spovedi.	

• Prvi	četrtek,	petek	in	sobota	–	bodo	molitve	kot	običajno	vsak	mesec.	Na	prvi	
petek	dopoldne	obiščemo	bolnike	na	domu	in	bolnici	Stara	Gora.	

• Prihodnja	nedelja	bo	4.	velikonočna	in	nedelja	Dobrega	Pastirja	–	za	16	naših	
otrok	 bo	 to	 posebno	 dragocena	 nedelja,	 saj	 bodo	 prvič	 prejeli	 sveto	 obhajilo.	
Veselimo	 se	 skupaj	 z:	 Gajo,	 Klaro,	Mašo,	 Saro,	 Katarino,	 Sarai,	 Živkico,	 Ivanom,	
Renejem,	Dominikom,	Janom	F.,	Janom	M.,	Stefanom,	Matijem,	Tobiasom,	Žanom	
in	njihovimi	starši	ter	družinami.	

	
	

SOLKAN 
01.05.22 

3.velikonočna 
    nedelja 

10.00 
19.00   
19.30 

 Za žive in ++ župljane   
češčenje  nato sveta maša 
+ Mariuča Lipičar 

P. 02.05. 19.30 + Andrej 
T. 03.05.  19.30 za zdravje - Mis 
S. 04.05. 19.30 v zahvalo ob krstu 
Č. 05.05. 19.30 

19.30 
 

19.30 

+ Franc Markočič 
P. 06.05 
1.petek 

v čast Jezusovemu Srcu 

S. 07.05.  
1..sobota 

za duhovne poklice 

08.05.22 
4.velikonočna 

    ned.  

10.00      
       
19.00   
19.30 

Sveti Gori -župnijsko romanje   
+ Ličen Vincenc 
češčenje  nato sveta maša 
za žive in rajne župljane 

 

 PROŠNJA ZA POMOČ: … Jezus hodi z nami, 
ko naša vera umira in naše upanje ugaša, ko se 
naša ljubezen ohladi in nas razjedajo dvomi, ko ne 
vemo ne kod ne kam, in naše oči ne vidijo cilja 
…ko naše noge postanejo trudne…(Del teksta iz  molitve 
»Na poti v Emavs«)                                                                        

4Možnost za spoved na 1. petek pred ali med 
mašo - pater s Svete Gore          
4 ŠMARNICE – 1. maja - ob 19.00 običajno 
češčenje molitev pred Najsvetejšim ob začetku 
tedna molitve za duhovne poklice (1.5.- 
8.5.2022).                                                     
4 Šmarnice za otroke od 3.5. dalje ob 19.00  - 
kapela v cerkvi, posebej še za tiste, ki  ta dan ne 
bodo mogli k rednemu  verouku, ki bo ta teden 
samo v torek. 

48.5. župnijsko romanje na Sveto Goro: peš izpred žup. cerkve ob 7.00:   (posebej vabljeni 
birmanski kandidati) ;  8.00- Preval (za molitev križevega pota poskrbi ŽPS); 10.00 sv. maša. 
4Napoved dogodkov v bližnji prihodnosti: v maju 70 letnica »Družine«, romanje bolnikov in 
bolnikov na Brezje v soboto, 18. junija; prva spoved  maja - v pripravi na 1.sv. obhajilo v jeseni.     
(glej članek »Prva spoved« -Ognjišče -št. 5 -maj/2022) 

 
 
 


