
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »Jezus je zahteven trener« 
 

Šport in duhovnost imata marsikaj skupnega, 

meni papež Frančišek: strast, metodo, 

prizadevanje, fantazijo in vztrajnost. 

»Jezus je zahteven trener,« je dejal papež za 

italijanski športni dnevnik Gazzetta dello Sport: 

ne mara, da zakopljemo svoje talente. Potrebna 

je tudi askeza in ohranjanje srca »v redu«. takrat 

je mogoče »v sebi odkriti nepričakovane vire in 

jih vnesti v igro«. 

Frančišek je v pogovoru med drugim ostro 

obsodil doping. 

 

 

ČAS ZA SREČO 

To leto naj bo najsrečnejše v tvojem 

življenju. Vzemi si čas za srečo.  

Ti si spremenljiv čudež tega sveta. 

Enkraten si, edinstven, nezamenljiv. 

Ali to veš?  

Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne veseliš, 

presenečen nad seboj in nad vsemi ljudmi 

okoli sebe? 

Čas ni hitra cesta med zibko in grobom, 

ampak prostor, kjer nas greje sonce.  

Leta niso kilometri, ki jih moramo 

prebaviti, ampak je vsako leto, tudi to  

novo leto, zastonjski dar iz Božje roke. 

Mirno si vzemi čas za srečo. 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 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. 
 

Rekel jima je: »Pridita in 
bosta videla.«  

Šla sta torej in videla, kje 
stanuje, ter ostala pri njem 
tisti dan. Bilo je okrog 
desete ure. (prim. Jn 1,39) 

 
Ko je Janez pisal evangelij, je 
bil že zelo star. Toda prvo 
srečanje z Jezusom se je tako 
močno vtisnilo vanj, da si je 
celo zapomnil, ob kateri uri 
sta se učenca srečala z 
Jezusom »okrog desete ure«, 
torej ob štirih popoldne. 

Delamo se, da ne vemo, da 
tisti, ki se po birmi ne 
oddaljijo od Cerkve, ostajajo 
zato, ker so prejeli dar, da so 
srečali Jezusa v kakšni 
katehistinji, animatorju, 
duhovniku, redovnici, ali v 
kakem drugem človeku, v 
katerem žari Jezusova 
ljubezen. 

Vera se začne vedno v 
srečanju z nekom, od 
katerega izvemo, kje 
Jezus stanuje. 

 
Družinam, katehetom in 
posameznim kristjanom 
se ni treba ukvarjati z 
lekcijami, pridigami ali 
privzgojo navad, pač pa z 
osebami, ki bodo sposo-
bne biti za vse, ki jih 
bodo srečali, nepozaben 
trenutek, »ob štirih 
popoldne«.  

Trenutek, ko iz dejanj, 
občutij, začutimo navzoč-
nost njega, ki je »Rabi« in 
mu je vredno slediti, ker 
je življenje z njim 
drugačno, bolj polno. 

 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Tebo 
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TEDEN MOLITVE ZA EDINOST 

18. – 25. januarja 

Verovati v Kristusa pomeni 
hoteti edinost. Ekumenizem 
sloni na treh stebrih, ki so: 
dialog ljubezni, dialog 
resnice in iskreno ter složno 
pridruževanje vseh vernikov 
Jezusovi velikoduhovniški 
molitvi, »da bi bili vsi eno«. 

 

V tem tednu smo vsi 
povabljeni da živimo edinost 
in molimo za edinost. 

Glavna misel letošnjega 
tedna molitve se glasi: 
»Ostanite v moji ljubezni in 
obrodili boste obilo sadu.« 
(prim. Jn 15,5-9). 

Molitve v tem tednu pri maši 
je pripravila ekumenska 
redovna skupnost v Švici. V 
teh molitvah se izraža 
izkušnja njihove skupnosti, 
da je sad molitve za edinost 
tesnejše občestvo z brati in 
sestrami v Kristusu in večja 
solidarnost z vsem 
stvarstvom. 

 

 

 

NOVA  GORICA 
N 17.1. 2. nedelja med letom - maša: 9. in 11. uri 

P 18.1. 19.00 v čast Svetemu Duhu 

T 19.1. 19.00 v čast Svetemu Duhu 
S 20.1. 19.00 + starši Bratina 
Č 21.1.  8.00 ++ Lazar 

P 22.1. 
18.00 

19.00 
adoracija, priložnost za spoved 

za zdravje 
S 23.1. 19.00 + Erik Strehar in Rudolf Budihna 

N 24.1. 

 

  9.00 
11.00 

 ++ Markočič in Prinčič 

za žive in ++ župljane 
 

Srečanje zakonske skupine bo v 
ponedeljek ob 20. uri po zoomu.  

Biblična skupina ima srečanje v 
torek ob 20. uri po zoomu. Povezavo 
dobite na www.zng.si  - oznanila. 
Obravnavali bo svetopisemsko 
osebo Mojzesa. 

Starši veroučencev od 4. do 7. 
razreda bo v sredo ob 20. uri po 
zoomu.  

Sočutni bi morali biti vsi. Na našem hodniku je nabiralnik za misijone in za 
Karitas. Zakaj ne bi delili »svoj košček kruha« s tistimi, ki ga nimajo? Hvala vsem, ki 
darujete, da »levica ne ve, kaj dela desnica«, kot je rekel Jezus. 

Obhajilo zunaj svete maše je vsako nedeljo od 11.45 do 12.15. Radi prihajajte k 
obhajilu. Zelo spodbujam starše, da otroci prihajajo vsaj k svetemu obhajilu. Tudi 
pri maši je vedno še nekaj prostora v cerkvi. 

Št. 3 / 17.1.2021 / 2. nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
http://www.zng.si/


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teden molitve za edinost kristjanov bo od 18. do 25. 

januarja. Jezus je molil: »Oče, naj bodo vsi eno, kakor 

sva midva eno.« 

Nedelja Božje besede 24. januarja nas spodbuja k 

branju in premišljevanju Božje besede, zapisane v Bibliji 

- Svetem pismu. 

Priprava na zakon je možna preko spleta s prijavo na 

povezavi: pripravanazakon@ignacijevdom.si. 

 

 

GODOVI: 

N 17.1. Anton, puščavnik 

P 18.1. Marjeta Ogrska, red. 

T 19.1. Suzana, mučenka 

S 20.1. Fabijan in Boštjan, mč 

Č 21.1. Neža, mučenka 

P 22.1. Vincencij, mučenec 

S 23.1. Henrik, duhovnik 

N 24.1 3. ned. med letom 
 

Katehumenat – priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in 
birme. Pripravlja se nova skupina, ki se bo začela srečevati 21. februarja 2021. Vsi 
zainteresirani se že prej oglasite pri domačem župniku. 

COVID-19: epidemija se nadaljuje. Duhovniki mašujemo po vaših namenih, verniki pa 

lahko sledite sveti maši preko TV, radia ali spleta, v omejenem številu tudi v cerkvi. 

Prosimo vas, da bi še naročali za maše za žive in pokojne, za zdravje, za družine, za nove 

duhovne poklice, v čast Svetemu Duhu… Držimo se navodil in molimo za zdravje! 

Bodimo sejalci veselja!  
Smehljaj ustvarja med ljudmi vezi,  

postavlja mostove, ustvarja domačnost,  
to je: človeško skupnost spreminja v veliko družino. 

(Leon-Joseph- Suenens) 
 

 

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 je 2. nedelja med letom ali nedelja verskega tiska. Na voljo nam je 

ogromno branja z versko vsebino, ki nam pomaga na poti vere. Vzemimo v roke.  
 

• Med 11.15 in 11.45 je možno prejeti obhajilo. 
 

• Teden molitve za edinost kristjanov se začne v ponedeljek, 18. januarja. Da bi 

bili vsi eno, ker je Kristus središče našega življenja. 
 

• Verouk se nadaljuje preko spleta za vse razrede. Starši imate priliko, da sodelujete 

v krščanski rasti otrok. Žal so nekateri otroci popolnoma neodzivni. 

• Srečanje s starši prvoobhajancev bo preko zooma v sredo, 20. januarja ob 19.30. 

Vabljeni. 
 

• Družine prvoobhajancev vabimo k udeležbi pri sveti maši. Če ne gre v nedeljo, pa 

med tednom.. Potrebna je prijava na 05 330 77 50. 
•  

• Vsak dan ob 21.00 nas zvon povabi k molitveni povezanosti za konec pandemije.  

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
2. ned. med  l. 

17.01.2021 
10.00 
18.30 

za žive in  ++ župljane 

+ Ivan Bavdaž 

P. 18.01 18.30 za blagoslov dela 

vladajočih 

T.  19.01. 18.30 +Pavšič in Zavadlav 

S. 20.01. 18.30 za verne rajne 

Č. 21.01 18.30 +Robert Zadnik 

P. 22.01 18.30 za verne rajne 

S. 23.01. 18.30 Za zdravje (D) 

3. ned.med  l. 
24.01.2021 

10.00 

18.30 
za žive in  ++ župljane 

+druž. Bandelj in Živec 
 

17. januarja obhajamo nedeljo , kot nedeljo 

verskega tiska.  Naj bo v krščanski družini 

nekaj, kar »duhovno odžeja«. 

Začetek tedna molitve za edinost kristjanov 

(18.1—24.1.2021). 

Povabljeni smo še vedno, da preverimo, 
koliko je v tem času izrednih razmer zvestobe  
osebni in tudi skupni  molitvi. Kako »praznu-
jemo nedeljo« ali nam TV  prenosi in splet 
pomagajo biti kristjani? Nekatera znamenja 
(pozitivna in negativna) so zelo zgovorna. 

MOLITEV: Bog naš Oče, vsemogočni in usmiljeni Stvarnik sveta, iz ljubezni do nas si svojega Sina 

poslal na svet kot zdravnika naših duš in teles. V tem težkem času  zmede in strahu poglej na 

svoje otroke, ki se na številnih krajih Evrope in sveta k Tebi zatekajo po pomoč, rešitev in tolažbo.   

Reši nas bolezni in strahu, ozdravi naše bolnike, potolaži njihove družine. Daj modrost našim 

voditeljem, moč in plačilo našim zdravnikom, medicinskim sestram in prostovoljcem, večno 

življenje vsem pokojnim.        

Ne zapusti nas v tem času  preizkušnje, ampak reši nas vsega zla. To prosimo Tebe, ki s Sinom in 

Svetim Duhom živiš in kraljuješ na vekov veke.  Amen 

 

 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
Nedelja 

17. 01. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

†† Ivan in Marija Valantič 

Za žive in †† župljane 

P. 18. 01 Vogrsko ob 19h  †† Mara F. in Marija M., 55 a 

T. 19. 01 Kromberk ob 19h † Franc Luzar 

S. 20. 01 Vogrsko ob 19h  Materi Božji za zdravje, 64 f 

Č. 21. 01 Kromberk ob 19h †† Pepi in Slavica 

P. 22. 01 Kromberk ob 19h † Alojzija Gregorčič 

S. 23. 01 Kromberk ob 19h  † Marjan Cetina – 30. dan 

Nedelja 

24. 01. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

†† Nevenka Bremec in ostali 

Za žive in †† župljane  
 

Otroci in starši, verouk je le v 

obliki domače kateheze. 

Prosim, da najdete pobude na: 

www.sku.rkc.si; 

www.portal.pridi.com; 

www.evharistija.eu; 

https://katoliska-cerkev.si  

Za lačne otroke ste zbirali 

otroci. Hvala vam. Še zadnji 
prinesite svoje darove k jaslicam! 

Pri maši je dovoljena udeležba le malo vernikom (v Kromberku 11 osebam ali družinam 

ali gospodinjstvom, na Vogrskem 7), zato sledite maši po medijih. 

Za obhajilo in spoved sem na razpolago pred mašo ali po njej. 

Blagoslov domov sem običajno pričel v januarju. Zaradi epidemije to sedaj ni dovoljeno; 

upajmo na kdaj pozneje. Blagoslovite sami svoj dom in molimo za umiritev in izboljšanje 

stanja! 

Naročniki Družine in Ognjišča: odslej prejemate svoj izvod po pošti. Tako boste prejeli 

tudi položnico. 

Podatki za 2020: Kromberk – 4 krsti, 10 cerkvenih pogrebov (5 moških, 5 žensk) in 

nobene poroke; Vogrsko – 3 krsti, 7 pogrebov (3 moški, 4 ženske) in nobene poroke. 

Prosim, da bi še naročali svete maše, ker jih zmanjkuje. Hvala! 
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