
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Romanje v Padovo, Milan, Pavio… 

Od 27. 4. - 29. 4. 2023. Videli bomo »Il Duomo«, 

vstopili v prestolnico Langobardov… Obiskali 

bomo grobove sv. Antona Padovanskega, sv. 

Ambroža, sv. Avguština… Vsaki dan bo sv. maša 

in molitev na avtobusu. Duhovno vodstvo: Bogdan 

Vidmar. Cena bo odvisna od števila udeležencev: 

280 € na osebo, če bo najmanj 30 romarjev; 250 €, 

če bo 40 romarjev. Doplačilo za enoposteljno sobo 

je 40€, za riziko pred odpovedjo pa 15€ na osebo. 

Prijavite se na turistični agenciji Porton,  

Katja Lipovšek s.p. Ob prijavi plačate 100€ (+ 

morebitni riziko). Drugi obrok: 100 

€  do  20.3.2023; 3.obrok: 50 - 80 € do 20.4.2023. 

Obroke lahko plačate na agenciji ali pa se ob 

prijavi dogovorite, da prejmete položnice.  

 

 

Porton (www.porton.si), U. Gradnikove brig. 6, 5000 NG. M: +386 40 794 504; T: +386 

5 981 26 77; E: info@porton.si. Delovni čas: pon. - pet. 9:00 - 17:00. 

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. 

Vi ste luč sveta  

Za Jude je bila »luč« Postava. Jezus pravi, da so luč sveta apostoli. Luč sveta smo 

Jezusovi učenci. Hiša na vrhu hriba, npr. Svetogorska bazilika, je vidna vsem. Luč je 

za vse. Luč so dobra dela: »Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša 

dobra dela (v gr. izvirniku db. lepa dela) in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 

5,16). 

Jezus nas vabi v nov, višji način bivanja, ki je prežet z lepoto in dobroto - gr. 

kalokagathìa; iz kalos (lep) + agathos (dober). Vprašajmo se: kaj nas dela žive in 

srečne, kaj je za nas in za druge lepo in dobro? Kaj pa nas hromi in uničuje? Smo 

Jezusovi učenci? Evangelij vpliva na naše življenje? Morda pa v resnici sledimo 

gurujem, ki so celo satanisti in gorimo za sodobne ideologije, ki zanikajo realnost, se 

borimo proti lepoti, proti dobremu, proti naravi in proti Bogu. Vprašanje, ki je za nas 

aktualno tudi v pripravi na EPK. 

Take ali drugačne vere ne moremo skrivati. Hitro se vidi, kdo smo. Hitro se vidi za kaj 

trošimo čas, denar in talente. S svojim obnašanjem razodevamo česa se sramujemo. 

Kdor se ne odloči, se tudi odloči. Odloči se za neodločenost. Brezbrižnost ne proizvaja 

»elektrike«, ki bi omogočila, da naša luč sveti. Dovolimo, da v naše turbine in na naše 

lopute priteče »voda resnice«, v naša srca posveti »sonce ljubezni«.  

 

 

NOVA  GORICA 

N 5.2. 
5. nedelja med letom  

- maša: 9. in 11. uri 

P 6.2. 
8.00 

19.00 
+ Ivana Vidmar 
V zahvalo 

T 7.2. 
 8.00 

19.00 
V zahvalo 
Za družino 

S 8.2. 
8.00 

19.00 
V zahvalo za Božjo pomoč 
+ Angela Testen 

Č 9.2. 
 9.00 

19.00 
Po namenu 
+ g. Rudi Štavar 

P 10.2. 
8.00 
17.30 

19.00 

+ Helena Spangrin 
Adoracija  

++ Bone 

S 11.2. 
 8.00 

19.00 
Za zdravje 
+ Franc in Iva Tornič 

N 12.2. 
  9.00 

11.00 
 Za zdravje 
za žive in ++ župljane 

Slavljenje bo v soboto ob 20. uri.Pridružite se. 

Zaradi šolskih počitnic ni verouka. 

Leon Oblak; Neumrljiva duša in sedem 

glavnih grehov. V sredo, 8. februarja, po 

večerni sveti maši (začetek ob 19.45) v 

dvorani Konkatedrale. 

Dr. Leon Oblak, redni profesor na Univerzi v 
Ljubljani, je pri založbi Ognjišče izdal knjigo z 
naslovom Neumrljiva duša in sedem glavnih 
grehov. Avtor štirih uspešnih knjig v tej pesnitvi ne 
razmišlja o grehu samo skozi prizmo razuma, 
temveč znotraj trikotnika: Bog – človek – svet. 
Avtor nam s poetičnimi sredstvi svetuje, kako naj 
ravna duša, da bo funkcionalna pri opravljanju 
vsakodnevnih nalog: naj spreminja navade in 
vedênje; in kako naj doseže svoj najvišji cilj – 
združitev z Bogom. Njegovo literarno delo se je 
dotaknilo veliko ljudi, vsebina pa je primerna 
posebej za postni čas. Na predstavitvi bo knjigo 
mogoče tudi dobiti. Priporočen prispevek je 15 eur. 

Naslednjo nedeljo bodo pri maši sodelovali veroučenci do 4. in 5. razreda in za čiščenje 

cerkve poskrbijo njihovi starši. 

Št. 6 / 5.2.2023 / 5. nedelja med letom 

http://www.porton.si/
mailto:info@porton.si
mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prešernov dan – slovenski kulturni praznik bomo obhajali v sredo. Lepo vabljeni 
na kulturno prireditev z Leonom Oblakom, ki bo v konkatedrali ob 19.45. 

God Lurške Matere Božje b v soboto, ko je tudi svetovni dan bolnikov. Molimo za 

bolnike.  

Škofijska gimnazija Vipava vabi mlade k vpisu, saj je bila zgrajena s prispevki vernikov 

naše škofije, da bi mladim omogočila dobro izobrazbo. Informativni dan bo 17 in 18. 

februarja. Vabljeni! 

Priprava na krst otroka se bo začela v Šempetru v sredo, 15. februarja ob 17.30 in v 
Novi Gorici v konkatedrali pa v četrtek 2. marca ob 17.30. 

Priprava na krščanski zakon se bo začela v Novi Gorici v konkatedrali v nedeljo, 19. 
februarja ob 17. uri. 

Katehumenat – priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in 
birme. Pripravlja se nova skupina, ki se bo začela srečevati v soboto, 4. marca  ob 17. 
uri v Novi Gorici v konkatedrali. 

 

 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. Peter Krstnik, Pavel Miki in tovariši - mučenci I. in III. reda, v 

torek sv. Koleta - klarisa, v soboto Lurška Božja Mati. Prihodnja nedelja bo šesta nedelja 

med letom, ob 10. uri sodeluje mladina, poje župnijski zbor.   

V času zimskih šolskih počitnic, od 6. do 10. februarja, ni verouka. Z veroukom 

nadaljujemo v ponedeljek, 13. februarja. 

11. februarja bo svetovni dan bolnikov. Pri večerni sveti maši bomo posebej molili za 

bolnike v naši župniji. 

13. februarja, na predvečer praznika sv. Valentina, bo ob 19. uri sveta maša za 

zaljubljene in blagoslov zaročencev in zakoncev. Po sveti maši bo sestanek za starše 

birmancev. Lepo povabljeni! 

ROMANJE V MEDJUGORJE bo od 16. do 19. marca 2023, POSTNO 

ENODNEVNO ROMANJE po Halasovi poti v Prekmurju pa bo 1. aprila 2023. Več 

informacij in prijave pri župniku osebno ali prek e-pošte zupnik.kapela@gmail.com oz. po 

mobitelu 031 335 799. 

POMEMBNI DATUMI V LETU 2023: 16. april ob 10.00 uri žegnanje, 14. maj ob 10. 

uri prvo sveto obhajilo, 4. junij ob 10. uri zaključek verouka in srečelov, 11. junij 

župnijski piknik, 7. oktober ob 10. uri sveta birma. 

JUBILEJI 2023: Celovečerni koncert Goriškega okteta Vrtnica 16. februarja, ob 20. 

uri, v dvorani Frančiškanskega samostana Kostanjevica. Lepo povabljeni! 

Mir in vse dobro! 

 

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 

N 5.2. 
10.00  

18.30 
za žive in + župljane 
p.n.. 

P 6.2. 18.30 + Vinko Kobal 

T 7.2. 07.00  p.n. 

S 8.2. 18.30 … 

Č 9.2. 
18.00   

18.30  

molitev pred Najsvetejšim              
+  Marija in Jožef 
Gabrijelčič 

P 10.2.   18.30  + Marija in Franc Černe 

S 11.2. 18.30 + Lučko Parovan 

N 12.2. 
10.00  

18.30 
za žive in + župljane 
p.n.. 

 

  ZGODILO SE JE … KJE SE LAHKO NEKAJ 
PODOBNOEGA ŠE URESNIČI?!  »… Pot uspešnega 
pripovedovalca je (op.:Franco Nembrini  roj.1955) začel 
neko nedeljo popoldne v domači izbi. Sinu in peščici 
sošolcev je pomagal z razlago … Najstniki so se nanj kar 
prilepili, srkali so njegove besede,  in ga na koncu vprašali, 
če bi ta pouk ponovili. Zbrali so se tudi naslednjo nedeljo. 
Pa še naslednjo. Dijakom so se pridružili sosedje, starši, 
prijatelji, znanci … (Op:: odtlej se posveča zgoraj imenovani 
vzgoji mladih)  Iz »Slovenski čas  št.154 -febr. 2023)               

 Pred kratkim smo praznovali god velikega vzgojitelja 
mladine Don Bosca , v »Naši družini« nam marsikaj na  

temo vzgoje pove tudi Sebastjan Kristovič;  pred kratkim - v eni TV oddaj – Odmevi: dr.Leonida 
Zalokar.   

Vabilo na informativni dan ŠGV- (Škofij..gimn. v Vipavi) 17. in 18. febr.2023  ter 
možnosti vpisa.     

 Svetovni dan bolnikov -11.febr. na god Lurške M.Božje. 

 Na počitnice gremo z veseljem, za še bolj veselo nadaljevanje s sodelovanjem 
pri vzgoji in izobraževanju.. 

Spoznajte revijo PRO -vzemite na mizici za tisk-gratis. 

Statistiki iz naše župnije s 23 pogrebi, 6 krsti in dvema porokoma v letu 2022 - je možno 

dodati še marsikaj.                                                                                                                                

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N 5.2. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

† Marijan Jejčič – 30. dan 

Za žive in †† župljane 

P 6.2. Vogrsko ob 19h †† Anton, Ivana Kavčič, 14 

T 7.2. Kromberk ob 19h † Emil Brajnik – 30. dan 

S 8.2. Vogrsko ob 19h † Stanko Fornazarič – 30. dan 

Č 9.2. Kromberk ob 19h † Jože Križaj, Barje 5 

P 10.2. Kromberk ob 19h  †† p. Motore in Jožko 

S 11.2. Kromberk ob 19h  † Albert Belingar 

N 12.2. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

†† Savel, Anica Fornazarič, 84 
 

Otroci, prihodnji teden bomo 

nadaljevali z rednim veroukom. 

Birmanski kandidati, 

prihodnjo nedeljo bere prošnje 

8. razred.  

V materinskem domu prosijo 

za higienske pripomočke in 

čistilna sredstva, ki jih prinesite 

v cerkev. Iskrena hvala in Bog 

povrni! 

Blagoslov sveč (ob svečnici) je tudi danes pred mašo. 

Blažev žegen zoper bolezni v grlu in zoper drugo zlo delimo tudi danes po maši. 

Obisk in blagoslov družin in domov nadaljujem pri tistih, ki ste se ali se še boste prijavili 

(najbolje skupno sosedje z eno prijavnico). Hvala za lep sprejem in povejte še drugim! 
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