
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da je branje Svetega pisma koristno za oblikovanje zrele osebnosti, vam lahko 
pomagajo te vzpodbude: 

1. Odločite se! Ne prižgite TV, dokler niste prebrali določenega odlomka iz Svetega pisma. 

Gre za odločitev, da je Božja beseda pomembnejša od nadaljevanke.  

2. Kvaliteti branja dajte prednost; ne količini (dolžini). Tudi tu velja, da je boljše malo in 
»kvalitetno« kakor pa nič. 

3. Menjajte kraj branja. Poskusite na klopi v parku ali med pavzo v službi, morda pri 
zajtrku, pri jutranji ali popoldanski kavi … 

4. Izberite načrt branja. Nekatere reči lahko izpeljemo, če imamo družbo. Kot družina 
sedite skupaj, vprašajte sozakonca da bi brali Sveto pismo skupaj. 

5. Imejte vedno v torbi ali v žepu »žepno« izdajo Svetega pisma. V trenutkih čakanja na 
to ali ono ne izvlecite telefona, da bi brskali za novicami; odločite se, da boste prebrali 
nekaj vrstic iz Svetega pisma. Če že vzamete v roko telefon, izberite aplikacijo z Božjo 
besedo. 

6. Naučite se na pamet kakšen stavek. Postanite z njim domači. Premišljujte o njem, da 

zaživi v vas. Napišite si ga.  

7. Če ste oče ali mati, postanite otrokom zgled druženja s Svetim pismom.  

10. Vztrajajte! Ne izogibajte se težje razumljivim knjigam Svetega pisma. Ne zanemarjajte 
tistih delov, ki ste jih že mnogokrat prebrali; vsakič vam bo dal novi zagon za dosego cilja. 

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. 

Prejšnji teden je potekalo že tradicionalno srečanje Svetovnega Gospodarskega 

Foruma (WEF) v Davosu (https://www.weforum.org/events). Udeleženci so 

razpravljali o ukrepih na svetovni ravni; o tem kako nadaljevati vojno v Ukrajini, o 

vprašanjih hrane in klime, o gospodarski recesiji, o načinih soočanja s prihodnjimi 

pandemijami, o digitalizaciji človeštva… 

Odločitve v Davosu vplivajo na svetovno politiko. Morda ravno zaradi tega prihaja 

do brisanja razlik med levimi in desnimi strankami. Do vprašanj v zvezi s pandemijo 

so po svetu podobno stališče zavzemale bodisi leve, bodisi desne stranke, ki so bile 

na oblasti. Podobno velja tudi za odnos do vojne v Ukrajini, glede podreditve 

nacionalnih držav EU, uvajanja »novih človekovih pravic«… Demokracija? Naša 

udeležba na volitvah? 

Obstaja bistvena razlika med strankami, ki imajo denar in tistimi, ki ga nimajo; med 

tistimi, ki jih podpirajo mediji in tistimi, ki te podpore nimajo. To pa ni edina razlika 

med ljudmi. Razlika je tudi med tistimi, ki verujejo v Boga in tistimi, ki ne verujejo; 

med tistimi, ki spoštujejo dostojanstvo človeka in tistimi, ki ravnajo, kot da je človek 

zgolj sredstvo za dosego ciljev, ki so plod človeškega načrtovanja. Razlika je med 

ljudmi, ki imajo upanje in so, čeprav že priletni, mladostni ter tistimi, ki živijo brez 

upanja. Tudi o teh dejanskih in ne zgolj navideznih razlikah bi si morali 

postavljati vprašanja.  Vsi. Tudi politiki. 

Bogdan Vidmar 

 

 

NOVA  GORICA 
N 22.1. 3. nedelja med letom - maša: 9. in 11. uri 

P 23.1. 
8.00 

19.00 
Za verne duše v vicah 
+ Erik Strehar 

T 24.1. 
 8.00 

19.00 
V čast Svetogorski Kraljici 
+ starši Širok in Hlede 

S 25.1. 
8.00 

19.00 
Za zdravje 
+ Lenard in Ernesta Likar 

Č 26.1. 
 8.00 

19.00 
Po namenu 
+ Andrej Zalaščak 

P 27.1. 
8.00 
18.00 

19.00 

Po namenu 
adoracija 

+ Jožef Sivec (30.dan) 

S 28.1. 
 8.00 

19.00 
++ Prinčič 
+ Ivanka Plešnar 

N 29.1. 

 

  9.00 

11.00 
 ++ Vukelja, Lovrič, Srlajec 
za žive in ++ župljane 

 

Župnijska karitas ima srečanje v 
sredo po večerni maši. 

 Starši veroučencev 4. , 5., 6. in 7. 
razreda imajo srečanje v četrtek ob 
19.30. 

Prva spoved letošnjih prvo-
obhajancev bo v petek ob 17. uri. 

Ekumensko srečanje katoliške in 
pravoslavne Cerkve ter 
muslimanske skupnosti v Novi 
Gorici bo v soboto ob 17.30. S svojo 
navzočnostjo bomo pokazali 
spoštovanje do drugih in 
pripravljenost, da smo pripravljeni 
skupaj graditi našo prihodnost. 

Naslednjo nedeljo bodo pri maši sodelovali birmanci in za čiščenje cerkve poskrbijo 

njihovi starši. 

Št. 4 / 22.1.2023 / 3. nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
https://www.weforum.org/events


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praznujemo nedeljo Božje besede. 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! 

Teden molitve za edinost kristjanov zaključujemo v torek. V soboto ob 17.30 bo v 

konkatedrali srečanje katoliške in pravoslavne Cerkve ter muslimanske skupnosti. 

Najprej bo predstavitev teh občestev in nato bodo duhovni voditelji župnik, pop in imam 

spregovorili na podlagi svoje svete knjige o pomenu vere in medsebojnega spoštovanja. 

Srečanje bo obogatilo petje vernikov in skupno druženje. Pridružite se še vi. 

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. 

Anton Požar (1939-2023), na zadnje je bil župnik v Kobjeglavi in v Štanjelu, je umrl 13. 

januarja in bil pokopan 17. januarja v Hrušici. 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.  
 

Danes obhajamo nedeljo Božje besede ali nedeljo Svetega pisma. Radi berimo 
Sveto pismo! Svetopisemska družba Slovenije pripravlja podnapise za kratke 

animirane videe o Svetem pismu, ki so lahko odlična iztočnica za branje Svetega 
pisma. Vse videe, ki že imajo slovenske podnapise, najdete na naslovu: 
https://projekt.svetopismo.si. 

Godovi v prihodnjem tednu: v torek sv. Frančišek Saleški, v sredo SPREOBRNITEV 

APOSTOLA PAVLA – praznik, v četrtek sv. Timotej in Tit, v petek sv. Angela Merici, v 
soboto sv. Tomaž Akvinski. Prihodnja nedelja bo četrta nedelja med letom, ob 10. 
uri sodeluje 4. razred, poje otroški zbor iz Nove Štifte.  

V sredo, 25. januarja, bo sklep tedna molitve za edinost kristjanov. Vsak večer 
molimo za edinost.  

V letu 2023 nadaljujemo z adoracijo v cerkvi, vsak četrtek, od 18.30 do 19.00. Ob 
četrtkih pred prvim petkom posebej molimo za nove duhovne poklice. 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 internetni strani 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.  

Mir in vse dobro! 

 

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
22.01.2023  . 

Ned.Božje b.   

10.00  

18.30 

za žive in +župljane 
+ Mladovan Mirko 

P. 23.01. – 18.30 V dober namen (V.) 

T. 24.01.  18.30 + g. Anton Požar 

  S. 25.01.  18.30 + + Branko Rijavec 

Č. 26.01. 18.00   

18.30  

molitev pred Najsvetejšim              
+ +Alojz R. in Štefan     

P. 27.01.   18.30  +Alojz Mavrič 

(1.obl.)Terčič David 

S. 28.01. 18.30  +Marija Valenčič in 

Izidor-1.obl. 
29.01.2023 
4. ned.med 

letom 

10.00 

18.30 

za žive in + župljane 
p.n.o. 

 

»…JASNO JE, DA V NEKAJ BESEDAH NI 

MOGOČE POVEDATI TEGA, KAR JE 

NEIZMERNO …KOT NI MOGOČE Z 

ŽLICO IZPRAZNITI MORJA…« A.Strle, 

»Povsod Boga« 

Danes na nedeljo Božje besede –22.01.2023 
se pridružimo – v Vipavi  ob 15,00 skupnemu 
praznovanje za Škofijo Koper  s predavanjem g. 
Alana Tedeška. 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! Odhod ob 14.00 z 
osebnim prevozom. Zaželjeno je, da se zberemo pri 
cerkvi in si pomagamo. 

Verouk po običajnem urniku. 

V mesecu januarju bo potekal  od 23.-25.katehetski simpozij,  

V soboto, 28.1. je v Vipavi predvideno tudi Škofijsko srečanje katehetov in katehistinj od 9.-13.ure.  

25.januarja 2023 – na god spreobrnitve apostola Pavla - bomo  pod geslom: »Naučite se delati 
dobro, skrbite za pravico …« (Iz 1,17) sklenili molitveno osemdnevnico za edinost                                      

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

 

 

 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 22.1. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

†† Pepi in Slavica 

Za žive in †† župljane 

P. 23.1. Vogrsko ob 19h †† Marčela in Bogomil, 83 

T. 24.1. Kromberk ob 19h † Ema Humar – 30. dan 

S. 25.1. Vogrsko ob 19h †† Jožef in ostali Štrukelj, 29 

Č. 26.1. Kromberk ob 19h †† Ljudmila Komel in ostali 

P. 27.1. Kromberk ob 19h  †† Vida Fortunat in ostali 

S. 28.1. Kromberk ob 19h  † Slavko Križanič 

N. 29.1. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

† Humbert Špehonja 

Za žive in †† župljane 
 

Nedelja božje besede ali 

Svetega pisma nas spominja na 

Božje razodetje. 

Družinska maša je danes; pri 

njej posebej sodelujejo starši 

in otroci 8. in 9. razreda. 

Verouk nadaljujemo z 

veseljem in pripravljeni.  
 

Birmanski kandidati, prihodnjo nedeljo bere prošnje 8. razred.  

Prvoobhajanci pridete še posebej k maši v četrtek. 

Otroci, hvala za darove za lačne otroke. Kdor je pozabil, prinese še danes! 

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
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