
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katekizem za mlade 

Kako prav beremo Sveto pismo? 

Sveto pismo beremo prav, če ga beremo 

molitveno, se pravi s pomočjo Svetega 

Duha, pod katerega vplivom je nastalo. Je 

Božja beseda in vsebuje odločilna Božja 

sporočila nam.  

Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, 

namenjeno vsakemu izmed nas. Zato moram 

Svete spise sprejemati z veliko ljubeznijo in 
spoštovanjem: najprej velja to, da je treba 

Božje pismo resnično brati, to pomeni, da si 

ne izbiram posameznosti in ne prezrem 

celote. Celoto moram potem razlagati z 

ozirom na njeno srčiko in skrivnost: Jezusa 

Kristusa, o katerem govori celotna Biblija, 

tudi Stara zaveza. Svete spise moram torej 

brati v isti živi veri Cerkve, iz katere so 

nastali. 

 

 

Moremo s svojim razumom spoznati 

Boga? 
 

Da, človekov razum more z 

gotovostjo spoznati Boga.  
 

Svet ne more imeti svojega izvora in 

cilja v samem sebi. V vsem, kar 

obstaja, je več, kot vidimo. 

Urejenost, lepota in razvoj sveta 

kažejo prek sebe in na Boga. Vsak 

človek je odprt za resnico, dobroto 

in lepoto. V sebi sliši glas vesti, ki 

ga sili k dobremu in ga opominja 

pred zlom. Kdor razumno zasleduje 

to sled, najde Boga. 

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. 

 
 

RAZŠIRIMO SVOJA SRCA 

Nekateri mislijo, da so popolni 
in hkrati bi kot Jakob in Janez v 
evangeliju klicali ogenj na 
druge.  

Jezus je neštetokrat poudarjal, 
da smo vsi grešniki in zato vsi 
potrebni Božjega usmiljenja in 
odpuščanja.  

Jezus hoče vzbuditi v nas 
pravega duha: ta pa je v tem, da 
se čutimo eno z grešnim 
svetom, da ne pometamo toliko 
pred sosedovim, ampak bolj 
pred svojim lastnim pragom. 

Pripadnost Kristusu je za nas 
obveznost, da postajamo vedno 
bolj polni njegovega duha: 
duha iskrene, spoštljive 
ljubezni, dobrote, razumevanja, 
širine.  

Zaradi vzvišenosti prihaja do 
sporov in ločitev. Zaradi tega je 
v preteklosti prišlo do ločitev 
med krščanskimi Cerkvami. 

Molimo zatorej za edinost vseh, 
ki nosijo ime po Kristusu.  

 

SVETOPISEMSKA 
NEDELJA 

 
Ko bi govoril vse jezike 
sveta, Svetega pisma pa ne 
bi živel, nisem nič. 

Nimam kaj svetovati, moje 
besede bi izpuhtele v 
praznino pozabe. 

Sveto pismo je sidro 
človeškega razuma, ogenj 
srčnosti in domovanje 
ljubezni. 

Sveto pismo je nastajalo 
skoraj 1500 let. Kakor da 
večna beseda, ko se zliva v 
zgodovino sveta, ne 
prenaša hitenja. 

Sveto pismo je knjiga o 
Bogu in človeku. 

Ni življenjske zgodbe, ki je 
Sveto pismo ne bi 
vsebovalo.  

Knjiga knjig je večno 
mlada, večno aktualna, 
večno resnična.  

Človek izroča svojo 
majhnost Bogu, da bi se ga 
dotaknila živa beseda. 

BRANJE  
SVETEGA PISMA  

Božja beseda ima moč, da 
spreminja naša srca, jih 
ozdravlja, osvobaja, krepi, 
tolaži, razveseli.  

Vsi smo povabljeni, da v  
beremo Sveto pismo vsak 
dan. Pri molitvi mi 
govorimo Bogu, pri branju 
Svetega pisma pa Bog 
govori nam. To je krasna 
večerna družinska 
molitev. 

Lahko naredite mini 
maraton v družini ali 
zakonski maraton …  

Vsa gradiva so dostopna 
na spletni strani 
https://www.svetopisems
kimaraton.si/mini-
maratoni/  

 

Bodimo podobni učencem, 
ki so dan za dnem so v 
templju in po hišah 
neutrudno učili in 
oznanjali evangelij o 
Kristusu Jezusu (Apd 5,42). 

 

 

 

NOVA  GORICA 
N 24.1. 3. nedelja med letom - maša: 9. in 11. uri 

P 25.1. 19.00 + Flavio Nardin 

T 26.1. 19.00 + Andrej Zalaščak 
S 27.1. 19.00 za zdravje 
Č 28.1. 19.00 + Anica Cernatič 

P 29.1. 
18.00 

19.00 
adoracija, priložnost za spoved 

v zahvalo Kraljici miru 
S 30.1.  8.00 + Boštjan 

N 31.1. 

 

  9.00 
11.00 

 za žive in ++ župljane 

+ Gregor Istinič 
 

Verouk poteka redno na daljavo. 
Straši poskrbite, da veroučenci 
naredijo vse naloge, ki se od njih 
pričakuje. 

Starši veroučencev 8. in 9. 
razreda bo v ponedeljek ob 20. uri 
po zoomu. 

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

Obhajilo zunaj svete maše je vsako nedeljo od 11.50 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. 4 / 24.1.2021 / 3. nedelja med letom 
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SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedelja Božje besede nas danes spodbuja k branju in 

premišljevanju Božje besede, zapisane v Bibliji - Svetem 

pismu. 

Teden molitve za edinost kristjanov se zaključi jutri. 

Molimo z Jezusom: »Oče, naj bodo vsi eno, kakor sva 

midva eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal.« 

Priprava na zakon je možna preko spleta s prijavo na 

povezavi: pripravanazakon@ignacijevdom.si. 

 

GODOVI: 

N 24.1. Frančišek Saleški 

P 25.1. Spreobrnjenje ap.Pavla 

T 26.1. Timotej in Tit, šk. 

S 27.1. Angela Merici, red. 

Č 28.1. Tomaž Akvinski, c.uč. 

P 29.1. Valerij, škof 

S 30.1. Martina, mučenka 

N 31.1. Janez Bosko 
 

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! 

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.  
 

•  3. nedelja med letom – dve vabili bomo danes slišali: »Spreobrnite se in verujte 

evangeliju!« ter »Hodi za menoj!«. Poklicani smo k odločitvi zanj, ki je pot, resnica 

in življenje. To potrebujemo danes. Pogum! Prenos maše ob 10. uri je preko 
youtuba. Od 11.15 do 11.45 je možnost prejema svetega obhajila. 

• Otroci za otroke – v imenu otrok iz misijonskih dežel se zahvaljujemo 13 

otrokom, ki so s »šparovčki« prispevali 205,91 €. 
 

• Srečanje za starše 4. razreda bo preko zooma v ponedeljek ob 19.30.  
 

• Veroučna ura za prvoobhajance bo v sredo, 27. januarja ob 17.30 preko zooma.  
 

• Vse župljane vabimo, da z molitvijo podprejo letošnje prvoobhajance in 
birmance ter njihove družine. 
 

• Kateheze s p. Bogdanom – vsak večer ob 21. uri se lahko še vedno pridružite 

srečanju s kratko koronsko katehezo in skupno molitvijo. Kontakt najdete na naši 

spletni strani. 
 

• Prihodnja nedelja bo 4. med letom – nedelja Božje besede. Maša ob 10. uri bo 

prenašana na youtube. Obhajilo pa bo možnost prejeti kot vse nedelje doslej. 
 

• Za nedelje je do nadaljnjega potrebna predhodna prijava za udeležbo pri 

sveti maši na tel. št.: 05 330 77 50. 
 

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
3. ned.m.l.  

24.01.2021 
10.00 
18.30 

za žive in + iz župnije 
+druž. Bandelj in Živec 

P. 25.01 18.30 +Albert Škvarča   (kot 30.dan) 

T.  26.01. 18.30 +Modest Markič 

S. 27.01. 18.30 za nerojenega otroka 

Č. 28.01 18.30 v zahvalo Bogu …2020 (A.R.) 
P. 29.01 18.30 v dober namen (M) 
S. 30.01. 18.30 +Olga in Vladimir Peršič 

4.ned. m. l. 
31.01.2021 

10.00 
18.30 

- za žive in  + iz župnije 
za Božje varstvo 

 

Kdor ob nedeljah in praznikih pride 

k maši v cerkev, naj na spisku v 

vetrolovu označi /brez podpisa/ 

svoj namen, ali že prej med tednom 

sporoči  na 041 549 535.  

Po nedeljski maši ob  11.00  in 

19.30 je v cerkvi možnost za prejem 

obhajila in tudi po dogovoru. Enako 

za spoved- zakrament sprave.                                                                              

Starši in učenci skup. 3.r. vabljeni (ko se odločite sporočite) k večerni maši 31.1.  
 

V mesecu februarju bodo potekali informativni dnevi za vpis v srednje šole in na 

fakultete.  Vse informacije bodo zbrane tudi na naslovu https://solstvo.rkc.si.  

Svetopisemski maraton (od 23. do 29. januarja) tokrat preko spleta. 

 

 

 

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

24. 01. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

†† Nevenka Bremec in ostali 

Za žive in †† župljane 

P. 25. 01 Vogrsko ob 19h  †† Pepi in Zora Petrovčič, 112 

T. 26. 01 Kromberk ob 19h Sv. Duhu za mir v družini 

S. 27. 01 Vogrsko ob 19h  †† Nelka in Toni Pavzin, 6 

Č. 28. 01   Loke ob 19h † Bernarda Peternelj – osmina 

P. 29. 01 Kromberk ob 19h † Mirko Belingar – osmina 

S. 30. 01 Kromberk ob 19h  † Albina Mladovan 

Nedelja 

31. 01. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† sorodnike 

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 . 

Birmanski kandidati imate 

izredno pripravo na zoom-u 

ob torkih ob 15.30 ali ob 

sredah ob 17.30. 
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. 

Rajna: Mirko Belingar, Med trtami 1 (87 let) in Bernarda Peternelj (85 let) sta umrla 15. 

1. in bosta pokopana jutri. Naj počivata v miru! 

Mlad človek se odzove,  
ko je osebno nagovorjen,  

ko sliši, da nekdo njegovo ime izgovarja z resnobo  
in spoštovanjem do njegove skrivnosti,  

ki jo je Bog vanj položil. 
(Vinko Kobal) 
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