
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za udeležbo na predavanjih 

preko Zooma ob sredah v 

postu ob 19.30 se prijavite na: 

https://forms.gle/JBUmw22C1Tr

RiAYZ6 

17.2.2021: Veliko premalo 
novorojenč kov, kakš na je za to   

odgovornošt mož. Predavatelj: p. dr. Viljem Lovše DJ. 

24.2.2021: V revolučionarnih duhovniških pročeših obšojenih na zapor ali šmrt 
480 slovenskih duhovnikov.  Predavatelj: Prelat, prof. dr. Janez Juhant. 

3.3.2021: Duhovnik Čedermač z ljudštvom zoper fašizem, ob 130 letnici rojstva 
pisatelja Franceta Bevka.  Predavatelj: mag. Božidar Ruštja. 

10.3.2021: Živeti do konča, tudi zoper škušnjavo evtanazije. Predavatelj: dr. Tone 
Kunstelj. 

17.3.2021: Korona viruš v luči Stvarnika. Predavatelj: dr. msgr. Rudi Koncilija. 

24.3.2021: Sijaj švetošti dr. Antona Strleta ob zaključku škofijškega pročeša za 
beatifikacijo. Predavatelj: p. dr. Andrej Pirš FSO. 
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. 

 
 

 

 Mr 1,40-45 

IZOBČENCI 
 

Gobavošt je v Jezušovem čašu pomenila 
dvakratno nešrečo. Prva je bila bolezen 
sama, druga pa, da so bili po Mojzesovem 
zakonu ti bolniki izobčeni iz človeške 
skupnosti. Moremo si misliti, kako jim je 
bilo pri srcu. 

Gobavosti pri nas ne poznamo. Ne moremo 
pa reči, da pri naš ni izobčenčev: Star je in 
betežen, naj gre v dom. – Slab učeneč je. – 
Pred leti je bil neki obrtnik osumljen utaje 
davkov in zato zaprt. Mediji so zadevo 
špravili v javnošt. Žena in hčerka šta dan in 
noč jokali, ker šo še ju v šlužbi in v šoli vši 
na daleč izogibali, kakor da šta garjavi. 
Izkazalo še je, da je bila obdolžitev 
nerešnična, toda šum na družini je še 
dolgo ostal. … 

Jezus ni ukinjal Mojzesovih predpisov 
glede gobavcev, saj je vedel, da so 
potrebni. On je ljubil človeka. Gobavca se je 
dotaknil in ga ozdravil.  

 

Če nam je težko špoštovati všakega 
človeka in ga razumeti, naj nam ne bo 
težko vsaj malo razmišliti in poškušati 
štopiti v »njegove škornje«. 

PRED NAMI JE POSTNI ČAS 

 

V sredo bo pepelnica in začenjamo postni 

čas, ki traja 40 dni. Iz štetja so izvzete 

nedelje v postnem času, saj za kristjane 

vsak nedeljski dan pomeni malo veliko noč.  

Na pepelnično sredo duhovniki po cerkvah 

opravljajo obred pepeljenja ali posipanja s 

pepelom.  

S pepeljenjem se navzven pokaže 

notranja razpoložljivost vernika za 

spreobrnjenje. 

Pepeljenje so poznali že v Stari zavezi, kjer 

zasledimo, da so se ljudje oblekli v 

raševino in se potresli z pepelom. Križ pa je 

znamenje Jezusove zmage nad smrtjo. 

Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v 

dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in 

veliki petek, zdržek od mesa in mesnih 

jedi pa vsak petek v postnem času.  

Namen posta ni prvenstveno v odpovedi 

hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju 

srca. Cerkev uči, da so dobra dela, post, 

miloščina ubogim in molitev usmerjena k 

doseganju osebnega spreobrnjenja in ne 

sama sebi namen.  
 

 

 

NOVA  GORICA 
N 14.2. 6. nedelja med letom - maša: 9. in 11. uri 

P 15.2. 19.00 + Anton Modrijančič 

T 16.2. 8.00 za zdravje 

S 17.2. 
pepelnica 

9.00 
19.00 

+ g. Dominik Brus 
v čašt Sv. Duhu za birmanče 

Č 18.2. 19.00 v dober namen 

P 19.2. 
18.30 

19.00 
križev pot 

+ Marjan Vitežnik 
S 20.2. 19.00 + Ivan Lazar (obl.) 

N 21.2 
1. postna 

  9.00 
11.00 

za žive in ++ župljane 
v zahvalo 

 

Postni čas začenjamo v šredo z 
obredom pepeljenja, ki bo pri obeh 
švetih mašah. V sredo bo strogi post. 
začnimo poštni čaš zareš. 

Križev pot bomo molili vsak petek v 
poštnem čašu pol ure pred večerno 
mašo. Ta molitev nam pomaga 
vstopiti v skrivnost trpljenja in 
preizkušenj. Kdor ne more priti v 
čerkev, naj še pridruži preko špleta 
www.zng.si – prenoš v živo. 

Starši prvoobhajancev imajo šrečanje v ponedeljek ob 20. uri po Zoomu. 

Nova skupina katehumenov še začne našlednjo nedeljo ob 17. uri. Vsi 
zaintereširani naj pokličejo župnika 041/ 596 147, da jim pošlje povezavo za Zoom. 

Pridružite se v postnem času skupni družinski molitvi na Zoomu ob 19.40. 
Povezava: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84326073237 

Obhajilo zunaj švete maše je všako nedeljo od 11.50 do 12.15.  

Št. 7 / 14.2.2021 / 6. nedelja med letom 

https://forms.gle/JBUmw22C1TrRiAYZ6
https://forms.gle/JBUmw22C1TrRiAYZ6
mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
http://www.zng.si/
https://us02web.zoom.us/j/84326073237


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pepelnico in z obredom pepeljenja vstopamo v 
šveti poštni čaš odpovedi, molitve in dobrih del kot 
pripravo na velikonočne škrivnošti Jezušovega 
trpljenja, smrti in vstajenja. 

Postna postava: Cerkev priporoča odpoved mešnim 
jedem (zdržek) ob petkih v poštu, na pepelnico in na 
veliki petek pa tudi manjšo količino zaužite hrane 
(post). Izberimo si v postu tudi odpoved, sicer 
dovoljenim dobrinam, na primer tobaku, uram pred 
TV ali računalnikom ali telefonu … Vabimo vas, da  

 

GODOVI: 

N 14.2. Valentin, mučenec 

P 15.2. Klavdij, redovnik 

T 16.2. Julijana, mučenka 

S 17.2. pepelnica 

Č 18.2. Flavijan, škof 

P 19.2. Bonifacij, škof 

S 20.2. Leon Sicilski, škof 

N 21.2. 1. postna nedelja 
 

prihranek ob odpovedi n. pr. hrani namenimo revnim in pomoči potrebnim.. 

Katehumenat – priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in 
birme: letošnja škupina bo v velikonočnem čašu prejela zakramente. Pripravlja še 
nova škupina, ki še začne našlednjo nedeljo, bo drugo leto v velikonočnem čašu 
prejela zakramente.  Zainteresirani se prijavite: 041 /596 147. 

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 6. nedelja med letom. Tudi tokrat prenašamo mašo ob 10.00 preko 

špleta na YT. Za obhajilo pridite do 11.30. Daneš goduje tudi šv. Valentin, ki prinaša 
ključe korenin in zaljubljenim daje pogum za pravo ljubezen. Ta ni dar za en dan, 

ampak jo preizkušajte však dan. 
 

• Pepelnična sreda in začetek posta bo 17. februarja. Pri obeh mašah bo 
pepeljenje, znamenje pripravljenošti živeti evangelij. 
 

• 210 let Frančiškovih bratov na Kostanjevici obhajamo letoš. Pred župnijško 

pišarno ši lahko ogledate priložnoštno razštavo. 
 

• Katehumenat – priprava odraslih na prejem zakramentov se bo za novo skupino 

začel na 1. poštno nedeljo ob 17.00 preko zooma - Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/85460870768  ali pokličite g. Alojzija Kržišnika na 

telefonško številko: 041/ 596 147. Vabljeni vši, ki nište še prejeli všeh 

zakramentov oz. želite polno urešničenje življenja v Bogu. 
 

• Vse župljane še naprej vzpodbujamo k molitvi za letošnje prvoobhajanče in 

birmanče ter njihove družine. 
 

• Prihodnja nedelja bo 1. postna – prenoš maše bo po špletu na YT ob 10. uri. 

Obhajilo bošte lahko prejeli med 11.00 in 11.30. Poštni čaš je čaš odrekanja 
preobilju in čaš urešničevanja ljubezni do Boga v ljubezni do bližnjega, pošebej do 

ubogih. 
 

• Za nedelje je do nadaljnjega potrebna predhodna prijava udeležbe pri sveti 

maši na tel. št.: 05 330 77 50. 

 

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
6.ned. m. l. 
14.02.2021 

10.00 
18.00 
18.30 

- za žive in + ž. 
češčenja Najsvetejšega 
 + druž. Drašček 

P. 15.02. 18.30 +druž. Veččhiet 

T.  16.02. 18.30 za pokojne /nam. 5.febr. 
S. 17.02. 

PEPELNICA 
18.30 

 pepelenje 
+štarši Semič 
Karmelina in Dušan 

Č. 18.02. 
   

18.30 
po maši 

+Marta in Danijel Božič 

češčenja Najsvetejšega 

P. 19.02. 18.30 +Rožič Alojz in Teodor 

S.  20.02. 18.30 za duhovne poklice 
1.postna 

ned. 
21.02.2021 

10.00 
18.00 
18.30 

 - za žive in+ ž. 
češčenja Najsvetejšega 
+Toni Plešničar 

 

Veroučna šrečanja v običajni obliki še 
ni možen. Omogočeno pa nam je, da še 
všaj v omejenem številu šrečujemo v 
čerkvi, pri šv. maši. Uvajanje v 
evharistijo, ali kot običajno rečemo-
priprava na 1.sv. obhajilo, je v 
špoznavanju in doživljanju Jezušove 
bližine. Ni razloga, da bi ga ne obiskali v 
nedeljo ali med tednom, morda na 
pepelnično sredo 17.2. ko je  POST in 
zdržek od meša tudi z znamenjem 
pepelenja, ki označuje našo minljivošt.  

Priprava na post, otroci s postnim 
koledarjem. Branje 2. dela pastirskega 
pišma šlovenških škofov za pošt.                                                                            

Ob nedeljah in praznikih  na špišku v vetrolovu /brez podpiša/ ali š šporočilom 
potrjujemo švojo navzočnošt  pri maši, do predvidene omejitve. Po nedeljški maši ob  
11.00  in 19.30 je v čerkvi možnošt za prejem šv. obhajila. Enako za špoved- 
zakrament sprave in po dogovoru.                                                                                                                                                       

 

 

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

14. 02. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

† p. Roman Motore - osmina 

Za žive in †† župljane 

P. 15. 02 Vogrsko ob 19h  † Favstin Lukežič, 58 

T. 16. 02    Loke ob 19h † Bernarda Peternelj – 30. dan 

S. 17. 02 Vogrsko ob 19h  Za zdravje. 126  

Č. 18. 02 Kromberk ob 19h † Albert Belingar - osmina 

P. 19. 02 Kromberk ob 19h † Franc Luzar 

S. 20. 02 Kromberk ob 19h  † Mirko Belingar – 30. dan 

Nedelja 

21. 02. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

Za nove duhovne poklice 
 

Otroci in starši, verouk je 

še vedno le v obliki domače 

kateheze. 

Birmanski kandidati, 
vzemite rešno škrajšano 
pripravo na zoom-u ob 
torkih ali ob sredah. 
Prijavite se, da se 
dogovorimo, kdaj pridete k 
'izpitu' (z enim od štaršev). 

Pri maši je lahko v Kromberku do 11 gospodinjstev, na Vogrskem 7; ostali sledite 
maši po medijih! 

Za obhajilo in špoved šem na razpolago pred mašo ali po njej. 

Pepelnica naš uvaja v poštni čaš z obredom pepeljenja, ki bo tudi prihodnjo nedeljo. 

Post in zdržek je na pepelnično šredo, zdržek od mešnih jedi pa ob petkih v poštu. 

Križev pot bomo v postu molili v cerkvi na Vogrskem ob sredah, v Kromberku pa ob 

petkih pred mašo. 

Katehumeni – odrašli, ki še nište prejeli zakramentov kršta birme in obhajila, še 

prijavite g. Lojzetu na 041/596 147. 

 

 

 

 

 

 

 

 


