
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRI SREČNIH LJUDEH 

Že velikokrat sem se vprašal: Zakaj so 

nekateri ljudje srečni in drugi nesrečni? V 

iskanju po najglobljem temelju človeške 

sreče nisem nikoli našel denarja, posesti, 

udobja, nedela, dobička… Pri srečnih ljudeh 

sem vedno našel spontano veselje ob 

drobnih stvareh, preprostost. Vedno so 

nadpovprečno iskreni, odprti in nezapleteni. 

Srečni ljudje imajo veliko smisla za humor. 

To jim omogoča, da se smejejo, včasih tudi 

svoji lastni žalosti. 

Samo srečni ljudje lahko osrečujejo druge, 

nesrečni nikogar ne osrečijo. 

Phil Bosman  

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; 031/335-799;   Župnija Kromberk: tel. 041/588-964;   

Župnija Solkan: tel. 041/549-535.   BOLNICA ŠEMPETER: g. Peter ali g. Boris: 064 137 577. 

Kaj pomeni »biti izvoljen«? 

Izraelsko ljudstvo je bilo izvoljeno. Ne 

zato, da bi si Boga privatiziralo, temveč 

z namenom, da bi po njem Boga 

spoznalo vse človeštvo. Razumevanje 

izvoljenosti, kot izvoljenost »arijske 

rase«, »komunistične partije« in drugih 

sodobnih mesianizmov od človeka 

zahteva, da je v službi teh človeških 

konstruktov. To se je v preteklosti 

izkazalo za velike zablode človeštva. 

Zakaj bi bilo danes drugače? 

 Ljubiti pomeni dajati in prejemati 

Človek se lahko zares uresniči le v 

ljubezni. Zato je tako pomembna 

družina, pa tudi druge človeške 

skupnosti, kjer prihaja do pristnih 

osebnih odnosov: do spoštovanja, 

odpuščanja, dialoga, sodelovanja v 

medsebojni ljubezni, ki temelji na 

resnici in pravičnosti.  

Potem – prej 

Kristjani se zavedamo, da nismo »prej«, 

ampak »potem«. Najprej je izvir, nato 

reka. Najprej je Bog in njegova ljubezen 

do vsakega človeka ter do vsega 

ustvarjena. Šele potem smo mi, ki 

smemo s svojim življenjem pričevati za 

to ljubezen, za »Jagnje Božje«, ki se 

daruje za naše odrešenje. Nezaslišano! 

Bog je naš služabnik! 

 

 

 

 

  

NOVA  GORICA 
N 15.1. 2. nedelja med letom - maša: 9. in 11. uri 

P 16.1. 
8.00 

19.00 
Za osvoboditev 
+ Marija Bratina 

T 17.1. 
 8.00 

19.00 
+ g. Dominik Brus 
++ Edvina Bitežnik, Angela 
in Adolf Peršič 

S 18.1. 
8.00 

19.00 
Po namenu 
Za Božji blagoslov letu 2023 

Č 19.1. 
 8.00 

19.00 
Po namenu 
Po namenu 

P 20.1. 

8.00 
18.00 

19.00 

Po namenu 
adoracija 

za Božjo pomoč družini v 
stiski 

S 21.1. 
 8.00 

19.00 

Po namenu 
+ Ana Bizjak in Žan Mervič 

N 22.1. 

 

  9.00 

11.00 
 Po namenu 
za žive in ++ župljane 

 

Zakonska skupina ima srečanje v 
ponedeljek ob 20. uri. Če se želi 
pridružiti kakšen nov par, se lahko. 

Starši birmancev imajo srečanje v 
sredo ob 19.30. Birma bo 23. aprila. 
Smo v neposredni pripravi. 

Skupina Marijino delo ima srečanje 
v četrtek ob 17.30. 

Molitev za edinost kristjanov se 
začne v sredo. Vabljeni, da veliko 
molimo za edinost in pri maši bo vsak 
dan misel na to temo. Ekumensko 
srečanje katoliške in pravoslavne 
Cerkve ter muslimanske skupnosti v 
Novi Gorici bo v soboto, 28. januarja 
ob 17.30 pri nas. 

Skavti sodelujejo naslednjo nedeljo 
pri maši ob 11. uri. 

 

 

Št. 3 / 15.1.2023 / 2. nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedelja verskega tiska je danes, ko se tudi vprašamo: »Kakšne časnike in revije 

prebiram vsak dan, da oblikujejo moje misli in prepričanje?«. V vsako družino naj bi 

prejemali vsaj en izvod verskega tiska! 

Teden molitve za edinost kristjanov bo od 18. do 25. januarja. Letošnje geslo je: 

»Naučite se delati dobro, skrbite za pravico« (Iz 1.17). 

Nedeljo Božje besede praznujemo v nedeljo, 22.1. Na Škofijski gimnaziji v Vipavi 

bo ob 15.00 škofijsko srečanje prijateljev Božje besede, posebno bibličnih skupin, na 

katerem bo spregovoril dr. Alan Tedeško. Po njem sledi srečanje ob dobrotah, ki jih 

prinesejo udeleženci s seboj. Lepo povabljeni! 

Katehumenat – priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in 
birme. Pripravlja se nova skupina, ki se bo začela srečevati v soboto, 4. marca 2023 
ob 17. uri v konkatedrali. Vsi zainteresirani se že prej oglasite pri domačem 
župniku. 

Dominik Dinko Bizjak, župnik v Kostanjevici na Krasu je umrl 8. in bil pokopan 12. 

januarja. Naj mu Bog povrne stokratno za vse, kar je v življenju dobrega storil! 

 

NOVA GORICA - KAPELA  
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl 

Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.  
 

Godovi: v ponedeljek sv. Berard in tovariši – mučenci, v torek sv. Anton Puščavnik, v 
četrtek smrtni dan Božjega služabnika Friderika Baraga, v petek sv. Boštjan – mučenec, 

v soboto sv. Neža – devica in mučenka. Prihodnja nedelja bo tretja nedelja med letom, 
ob 10. uri sodeluje 1. razred, poje župnijski zbor.  

V sredo, 18. januarja, začenjamo teden molitve za edinost kristjanov. Vsak večer vas 
vabimo k molitvi za edinost. Osrednje besedilo, ob katerem bomo premišljevali in 

molili, je vzeto iz preroka Izaija: »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico. Pomagajte 
zatiranemu, zagovarjajte siroto, branite vdovo« (Iz 1,17). 

V novem letu nadaljujemo z adoracijo v cerkvi, vsak četrtek, od 18.30 do 19.00. 
Lepo povabljeni! 

Svetopisemski maraton bo znova združil kristjane ob branju Božje besede, od 21. do 
26. januarja 2023, pod geslom »Le pogum, vstani!« (Mr 10, 49). Potekal bo po Zoomu, 
na spletu se prijavimo za branje: www.svetopisemskimaraton.si. Bodimo del 
maratonskega dogajanja!   

Za obisk patra in blagoslov doma nam prosim sporočite po telefonu oz. v zakristiji.  

PASTORALNA STATISTIKA ZA LETO 2022: 16 krstov, 42 pogrebov in 1 poroka. 

Mir in vse dobro! 

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
15.01.2023 

Nedelja ver.tiska 
10.00 

18.30 

za žive in + Župljane 
za Božjo pomoč v 

bolezni 

P. 16.01. – 18.30 + Zorana Peršolja 

T. 17.01.  18.30 + Anton Mattiazzi 

S. 18.01.  18.30 + Vižin Magdalena  

Č. 19.01. 18.00   

18.30 

adoracija               
+ g. Bizjak Dinko,  

P. 20.01. 18.30 p.n. 

S. 21.01. 18.30  v zahvalo ob zlati 

poroki (1,) 
22.01.2023  . 
Ned.Božje b.   

10.00 

18.30 

za žive in + župljane 
p.n.o. 

 

V mesecu januarju bo potekal  od 23.-25.katehetski 
simpozij, Nekatere župnije in skupnosti organizirajo 
tako imenovani »svetopisemski maraton« z dalj 
časa trajajočim branjem Božje besede; V soboto, 
28.1. je v Vipavi predvideno tudi Škofijsko srečanje 
katehetov in katehistinj od 9.00-13.00;   

Začetek tedna molitve za edinost kristjanov 
18.-25.januarja 2023 pod geslom: »Naučite se 
delati dobro, skrbite za pravico …« (Iz 1,17)       

 …Nedeljo Božje besede – obhajamo 
22.01.2023¸ 3.ned.m.l. je po odločitvi papeža 
namenjena SVETEMU PISMU-BOŽJI BESEDI.    

Skupno praznovanje za Škofijo Koper  s predavanjem bo v Vipavi ob 15. uri.. Posebej vabljeni iz 
naše župnije starši skupaj z birmanskimi kandidati,  zlasti tisti, ki niste mogli v Koper. 
Potrudimo se, če vidimo v srečanju  kaj dobrega! 

Verouk po običajnem urniku. 

 Načrtovano srečanje  Vipavi 04.febr,.2023 od 9.00 -13.00 za izrednih delivce obhajila.  

 

 

 

 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 15.1. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

†† Mirko in Boris Belingar 

Za žive in †† župljane 

P. 16.1. Vogrsko ob 19h † Ivanka Orel, 126 

T. 17.1. Kromberk ob 19h † Marijan Jejčič – osmina 

S. 18.1. Vogrsko ob 19h † Stanko Fornazarič – osmina 

Č. 19.1. Kromberk ob 19h †† Ivan in Marija Valantič 

P. 20.1. Kromberk ob 19h  † Emil Brajnik – osmina 

S. 21.1. Kromberk ob 19h  † Marijo Mladovan 

N. 22.1. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

†† Pepi in Slavica 

Za žive in †† župljane 
 

Verouk nadaljujemo z 

veseljem in pripravljeni.  

Otroci, hvala za darove za 

lačne otroke. Kdor je pozabil, 

prinese še ta teden k jaslicam 

ali k verouku!  

Družinska maša bo prihodnjo 

nedeljo; pri njej posebej 

sodelujejo starši in otroci 8. in 

9. razreda. 

Nedelja božje besede ali Svetega pisma bo 22. januarja.  

G. Vinko Vodopivec je bil rojen 16. januarja 1878 v Ročinju in je večino življenja preživel 

v Kromberku, kjer je tudi pokopan. Spomnili se ga bomo pri maši v soboto, ko bodo zapeli 

tudi Kromberški Vodopivci. 

Rajni: Marijan Jejčič, Solkan (90 let), umrl 5. 1.; Emil Brajnik, Ajševica 48 (89 let), umrl 

6. 1.; Stanislav Fornazarič, Vogrsko 74 (81 let), umrl 7. 1. Naj počivajo v miru! 

Obisk in blagoslov družin in domov nadaljujem pri tistih, ki ste se ali se še boste prijavili 
(najbolje skupno sosedje z eno prijavnico) in sicer v torek, petek in soboto. 

Ponudba: Marijanski koledar (3 €), Pratika (6,90 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
http://www.svetopisemskimaraton.si/
https://zupnija-solkan.si/

