
zahvaljujem za vse . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šmarnice in čaščenje Božje matere Marije 
 

Čaščenje Božje matere Marije se je povečalo, ko je 
Efeški koncil leta 431 razglasi Marijo za 
Bogorodico, za resnično Božjo Mater.  
Verniki so do Marije začeli gojiti poseben odnos in 
tako skozi stoletja niso nastale zgolj upodobitve, 
temveč tudi številne pobožnosti. Eno takih je 
šmarnična pobožnost, brez katere si Slovenci težko 
predstavljamo mesec maj. Gre za vsakodnevno 
ljudsko pobožnost Mariji v čast.  
Zdaj ni cerkve ne vasi, kjer se ne bi zbirali k branju 
»šmarnic«, molitvi lavretanskih litanij in petju 
Marijinih pesmi. 
Ob vsem tem je najpomembneje, da nas lahko še 
danes druži Marija, ki tudi preko šmarničnega 
druženja ustvarja vez med nami, njo in njenim 
Sinom. 
Pridruži se še ti temu čudovitemu dogajanju v naši 
cerkvi. 

  
 

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 v Novi 
Gorici. 
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 
konkatedrali 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. 
 
 

 

Zakaj ovce poslušajo Jezusov glas?  
Ker je Jezus Dobri Pastir, Lepi Pastir, ker je ovcam naklonjen. Četudi otrok še ne razume 
pomena besed, ve, da mu je glas matere naklonjen. Že sam glas pove veliko. Nebesedna 
sporočila zavzemajo pretežni delež, kot trdijo strokovnjaki, celo okoli 90 odstotkov 
celotnega sporočila. A ne gre le za trenuten odnos, odločajo tudi izkušnje, pretekla srečanja, 
spominjanje zgodovine. 

 
Jezus samega sebe razglaša 
za Pastirja 
Judovski verski voditelji, ki vlogo 
Pastirja pripisujejo Bogu, Jezusu 
postavljajo poniževalna 
vprašanja. Jezusove trditve so 
zanje škandalozne. Odgovor 
Lepega Pastirja verskim 
voditeljem tudi ni mil. Če 
povemo po domače, jim sporoča:  
Vi ne pripadate moji čredi! Vi ste tatovi in kriminalci! To jim sporoča, ker jim želi dobro. 
Le resnica nas osvobaja. 

Razlika med zapeljivimi in resničnimi pastirji 
Zapeljivci, prevaranti, tatovi, klavci, volkovi, demagogi… znajo lepo govoriti; sadijo 
rožice, hvalijo, obljubljajo zemeljske uspehe in užitke. Če ne gre zlepa, poskušajo, da si 
podredijo množice, zgrda: grozijo, v človeku znajo prebujati strah, kaznujejo, rušijo, 
zatirajo drugače misleče, ubijajo. Niso v službi ljudi in skupnosti. Zahtevajo, da ljudje 
delajo zanje. Pravi pastirji, voditelji, vzgojitelji in učitelji pomagajo človeku, da postane 
lep, rodoviten in pristen; da razvije svoje potenciale.  

 

Kdo je moj pastir? Komu sledim? 
Jezus je Lepi Pastir, ker nam zagotavlja večno 
življenje. Ne šele na drugem svetu.  Večnega 
- polnega življenja smo lahko deležni že na 
tem svetu.  Jezus nam že tukaj in zdaj podarja 
večno življenje. Kaj vse je naredil in dela za 
nas! Aleluja! Naš Pastir je Jezus. Nihče nas ne 
more iztrgati iz njegovih rok. 
 

.  
 

 
 
 
 

NOVA  GORICA 
N 8.5. 4. velikonočna nedelja  

Sv. maši: ob 9. in ob 11. uri 

P 9.5.   
		8.00	
19.00	

+	Avgust	Merljak	
+	Franko	Bratina	

T 10.5. 
		8.00	
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
+	Lenard	in	Ernesta	Likar	

S 11.5. 
		8.00	
19.00	

+	Andrej	in	Frančiška	Bucik	
+	Jožica	Babič	

Č 12.5. 
8.00	
19.00	

Po	namenu	
V	zahvalo	za	zdravje	

P 13.5. 
8.00	
19.00	

Za	sodelavce	
Za	zdravje	

S 14.5. 
10.00	
19.00	

Za	milost	veselja	v	Sv.	Duhu	
+	starši	Klančič	

N 15.5. 
		9.00	
11.00	

+	Pavel	in	Ema	Gregorič	
za	žive	in	++	župljane	

 

Danes	 bo	 pri	 krstu	 prejela	 duhovno	
življenje	Zarja.	Čestitamo	mladi	družini.	
Šmarnična	 pobožnost	 je	 pri	 jutranji	 in	
večerni	maši.	
Ogled	razstave	Marte	J.	Kunaver	v	naši	
dvorani	je	po	maši	ob	nedeljah.	
Župnijski	pastoralni	svet	ima	srečanje	v	
sredo	ob	19.45.	
Skupina	Marijino	 delo	 se	 bo	 srečala	 v	
četrtek	ob	17.uri.	
Spoved	prvoobhajancev	in	vseh	drugih	
bo	v	petek	od	17.	ure	dalje.	
Prvo	sveto	obhajilo	bo	naslednjo	nedeljo	
ob	11.	uri.	
V	 soboto	 ob	 10.	 uri	 vabljeni	 na	
praznovanje	70.	obletnice	Družine.	
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Nedelja dobrega Pastirja je danes. Miloščina je za pomoč duhovnikom pri plačilu 
socialnega in pokojninskega zavarovanja. Hvala dobrotnikom! 
Emil Kete, bogoslovec je bil umorjen med vojno. Danes se ga spomnimo s križevim 
potom od gostilne »Pri Olgi« ob 15. uri. 
»Ledeni možje«: mučenci Pankracij, Servacij in Bonifacij godujejo v tem tednu. 
Zahvalna maša za 70 let Družine, ki je začela izhajati v Novi Gorici, bo v soboto ob 10. 
uri v konkatedrali. Mašo bo vodil škof Jurij Bizjak. Vabljeni. (Več na 4. strani.) 
Mesec maj je posvečen Mariji, zato se radi zbiramo pri šmarnicah, kjer poslušamo lepo 
branje in molimo ali pojemo litanije. Vabljeni, še posebej otroci!  
Skupna priprava na krst se bo začela v sredo, 18. maja ob 17. uri v konkatedrali.  
Priprava na zakon bo 21. in 28. maja na Kapeli. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKUPNA OZNANILA  www.zng.si KROMBERK - VOGRSKO 
N. 8. 5. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
Za žive in †† župljane 
†† Gotard, Bernarda in ostali, 6 

P.  9. 5. Vogrsko ob 19h † Julijana Jug 
T. 10. 5. Kromberk ob 19h  V čast Sv. Duhu za družino 
S. 11. 5. Vogrsko ob 19h  †† Hieronim, Livija Gr., 65 
Č. 12. 5. Kromberk ob 19h  † Slavko Križanič – osmina 
P. 13. 5.    Loke ob 19h  † Anton Parić – 30. dan 
S. 14. 5. Kromberk ob 19h  † Marta Černe – obletna 

N. 15. 5. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  
† Fanica Furlan, 126 

 

Gotardova nedelja je danes 
na Vogrskem: počastimo 
sozavetnika župnije, od 930 
je molitvena ura. 
Miloščina današnje nedelje 
bo za pomoč duhovnikom. 
Na Vogrskem naslednjo 
nedeljo. 
Družinska maša danes: 
sodelujejo starši in otroci 1. 
in 2. razreda. 

Verouk bo reden. Otroci, pridite pripravljeni, berite dobre knjige! 
Birmanski kandidati, prihodnjo nedeljo bere prošnje 7. razred verouka. 
Prvoobhajanci na Vogrskem: jutri bo druga sv. spoved, v torek ob 1945 generalka, v sredo po maši 
bom na razpolago za spoved. Prihodnjo nedeljo bo prvo sv. obhajilo sedmih otrok, po maši še krst 
dveh deklic. 
Rajni: 28 4. je umrl Slavko Križanič, V. Vodopivca 94 (64 let). Gospod, daj mu večni pokoj! 
Šmarnice: v maju častimo Marijo s šmarničnim branjem, z litanijami in petjem. 
V Kromberku bo 1. sv. obhajilo 22. 5. ob 1030 (ta dan maša na Vogrskem ob 9h). 

 
 
 
 
 
 

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.		
• Prvo	sveto	obhajilo	–	bo	danes	ob	10.	uri.	Župnija	se	veseli		z:	Gajo,	Klaro,	Mašo,	
Saro,	Katarino,	Sarai,	Živkico,	Ivanom,	Renejem,	Dominikom,	Janom	F.,	Janom	M.,	
Stefanom,	Matijem,	Tobiasom,	Žanom	in	njihovimi	družinami.	Otrokom	želimo,	da	
bi	v	polnosti	zaživeli	z	največjim	prijateljem	Jezusom.		
	

• Ob	13.	uri	bo	mala	Pia	prejela	zakrament	svetega	krsta.	Čestitamo	mladi	družini.	
	

• Glasba	z	vrtov	sv.	Frančiška	se	po	dveh	letih	vrača	v	prvotne	prostore	dogajanj	v	
organizaciji	Kulturnega	doma	Nova	Gorica.	Tako	se	bomo	veselili	v	torek,	10.	maja	
ob	 20.	 uri	 prvega	 letošnjega	 koncerta,	 ko	 bo	 nastopil	 MITTELVOX	 ENSEMBLE	
Godalni	 kvintet	 NOVA	 z	 dirigentko	 Matejo	 Černic.	 Koncert	 bo	 v	 naši	 cerkvi	
Marijinega	oznanjenja.	
	

• Birmance	vabimo	ob	četrtkih	na	pobirmanska	srečanja	ob	17.30.	Želimo	jim,	da	
bi	s	svojimi	darovi	našli	prostor	v	življenju	naše	župnije.	
	

• V	 nedeljo,	 15.	 maja	 po	 maši	 ob	 10.	 uri,	 nam	 bo	 Katja	 Kogej,	 predsednica	
Goriškega	društva	ljubiteljev	vrtnic,	v	cerkvi	predstavila	nasad	vrtnic	burbonk	na	
samostanskem	 vrtu	 na	 Kostanjevici.	 Po	 predstavitvi	 si	 boste	 vrt	 v	 najlepšem	
razcvetu	tudi	ogledali.	Lepo	vabljeni.		
	

• Že	danes	sporočamo,	da	tradicionalni	župnijski	piknik	v	Prelesju	bo	in	sicer	
v	nedeljo,	12.	junija	s	sveto	mašo	ob	10.	uri.	

	

SOLKAN 
08.05.22 

4.velikonočna 
- ned. dobrega 

Pastirja 

10.00  
     
  19.00   
19.30 

na Sveti Gori -župnijsko romanje   
+ Ličen Vincenc 
češčenje -sklep pred Najsvetejšim 
za žive in rajne župljane 

P. 09.05. 19.30 po namenu (M.) 
T. 10.05. 19.30 +Zorka in Roman Nusdorfer 
S. 11.05. 19.30 +Maruška in starši Žerjal 
Č. 12.05. 19.00  

19.30 
19.30 
19.30 

 češčenje SRT – molitev 
+ Klementina Pintar 

P. 13.05 +Srebrnič Györfi Milojka 
S. 14.05. +Francesco in Ferdinand R. 
15.05.22 

5.velikonočna 
nedelja 

10.00 
19.00-
19.30 

  Skupna žup. m. za žive in rajne   
češčenje  nato sveta maša 
+Živec in Bandelj 

 

 4«Župnijsko	 romanje«	 ima	
verodostojen	 naslov,	 ko	 	 spodbudi	 k	
odgovoru	 na	 klic:	 »Vstani,	 kliče	 te!«	
prebivalce	določene	župnije.				
4	 Šmarnice	 za	 otroke	 	 posebej	 ob	
19.00	 	 -	 kapela	 v	 cerkvi-	 nasproti	
zakristije.		
4V	četrtek	 ,	12.maja	srečanje	staršev	
(skupin	od	1.	-	4.	razreda)		in	katehistinj	
po	večerni	maši	ob	cca	20.	uri	veroučna	
soba	v	pritličju.																																																											

4Srečanje	Župnijskega	pastoralnega	sveta	je	načrtovano	v	ponedeljek,	16.maja	ob	
20.15	.	

Birmanski	kandidati	imajo	nalogo:	2.	katehezo	»Vstani	kliče	te!«	Oba	lista	(1.	in	2.)	
zberemo	pri	veroučnem	srečanju	 	16.	maja	ali	 že	v	nedeljo	prej	 	po	dopoldanski	ali	
večerni	maši.	

 
 
 


