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Odprl je knjigo in našel mesto, kjer je bilo pisano:  
»Duh Gospodov je nad menoj, zato me je 

mazilil.  
Poslal me je, da ubogim oznanim blagovest;  

da naznanim jetnikom oproščenje 
in slepim pogled;  

da zatirane izpustim v prostost  
in oznanim leto Božjega usmiljenja.«  

KAKŠNA DUHOVNOST? 

Pred nedavnim me je pretreslo pripovedovanje domačih o njihovem sorodniku, ki se je 
odpravil v Indijo za daljše obdobje, da bi »poglobil svojo duhovnost«. Doma je pustil 
ženo in otroka, pustil službo in prodal precej vrednosti, da bi si omogočil to potovanje. 
Poglobiti duhovnost! A kakšno, sem se spraševal skupaj z domačimi. Kakšna je 
duhovnost, ki zapusti doma nepreskrbljenega otroka in neodgovorno ravna z drugimi!?  

Običajno ljudje duhovnost enačimo z nematerialnostjo. Najbrž je tako ravnal tudi 
omenjeni človek. Zapustil je snovno in se odločil za duhovno. Za kristjane pa je 
duhovno tisto, kar izhaja iz Svetega Duha.  

Jezus v današnjem evangeliju pravi: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil« 
(Lk 1,18). Gre za Kristusov nastopni govor v domači shodnici, v katerem poudari, da 
ga vodi Sveti Duh. Sveto pismo tudi govori, da je bilo vse Jezusovo življenje pod 
vodstvom Duha: bil je spočet od Duha, Duh ga je vodil v puščavo, Duh je bil navzoč pri 
krstu in končno je Kristus na križu izdihnil duha. Ker je bil poln Duha, se je Jezus čutil 
poklicanega (maziljenega), da »oznani jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da 
zatirane pusti na svobodo«. Jezus, ki je bil poln Duha in je ta vodil njegovo življenje, ni 
priporočal nasprotja snovnemu (materialnemu), ampak je v svetu opravljal dobra dela 
in dela usmiljenja, ki so bila sad Duha.  

Z Božjim Duhom mora biti zaznamovano tudi življenje vsakega kristjana. V  
zgodovini Cerkve nam svetniki zgovorno dokazujejo, kako so na najrazličnejše načine 
uresničevali navdihe Duha. Ene je Duh zaznamoval, da so stregli ubogim (mati 
Terezija), druge, da so ustanavljali časopise, da bi oznanjali evangelij (don Alberione), 
tretje, da so združili oboje (Maksimiljan Kolbe),  četrte, da so darovali svoje življenje za 
Kristusa (Edith Stein) … Številne nerazglašene svetnike je vodil Duh, da so bili zvesti 
zakonci in dobre matere ter skrbni očetje, požrtvovalni duhovniki, marljivi delavci … 
Opravljali so različna dela, vse dobre navdihe pa jim je dajal Sveti Duh.  

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 

 

 

SOLKAN 

 3. ned.med let.     

  24.1. 2016         
   10.00   
   18.00 

  Skupna žup. maša za žive in ++ 
  + Anton Cej 

P –  25.01. 18.00 ++ iz druž. Uršič 

T -  26.01- 18.00 ++ druž. Cimprič 

S -  27.1. 18.00     V zahvalo za prejete milosti 

Č -  28.01   18.00    ++druž. Jug . M.Štrukelj 
  po maši češčenje - molitev 

  P – 29.01 18.00    +druž. Rožič in Gregorčič 

S– 30.01. 18.00     po namenu (M) 

 3. ned.med let.     

  31.1. 2016  
      V nedeljo        

   10.00   
   18.00 

31.1 ob 
17.00 

  Skupna žup. maša za žive in ++ 
  za + druž. Lišter 
   
srečanje  za člane GS v Novi Gorici 

   TRR župnije Solkan SI56 2450 0900 4375 531 

 V ponedeljek po maši bo srečanje 
župnijskega gospodarskega sveta (ŽGS)- 
brez vabil. 

 Sklep molitvene osemdnevice za 
edinost v ponedeljek, na god spreobrnitve 
apostola Pavla.  Bog je na delu.  

 Verski tisk je z naročili (z nekaj 
težavami) preusmerjen. Izjema je bila 1. 
štev. Ognjišča in Novi svet.  Na mizici je 
še vedno par izvodov nekaterih revij na 
razpolago za nenaročnike, ki zanjo 
prispevate z darom v nabiralnik. 

 Del  pisma ene od mamic, ki je po več kot desetletju, napisala nekdanjemu župniku: … 
Verjetno se ne spominjate več  osnovnošolcev iz ( ime župnije)…, ki so se odločili, da ne bodo več 
obiskovali  verouka. Ne vem zakaj čutim potrebo po tem, da vam pišem, kako čudna in skrivnostna 
so njegova pota. Tista pubertetniška deklica …, ki sploh ni razumela, kaj ji hočete  tedaj povedati, 
dela popravni izpit. Tisti del verouka, ki sem ga hotela »prešpricati« sedaj učim… Ko poslušam 
svojega pubertetnika je, kot bi poslušala svoj odmev….  Razen zgleda in molitve, ne ostane veliko 
manevrskega prostora. In vendar sem sama živ dokaz, da On seže v srca mladih tudi tedaj, ko so 
naše besede segle le do ušes in šle mimo kot »vsakdanji« hrup, del »teženja«…moja čudna 
življenjska zgodba, je najboljša pridiga. Otroke mi pošilja na pot v mojo rast in veselje. Bogu hvala 
za vse!  /podpis nekdanje veroučenke in opomba župnika: Bi lahko tam kjer so pikice………….  
vpisali  še kakšno ime in kraj v veroučnem letu  2015/16 ?  Ne čez desetletje, tudi prej bi vas radi 
videli  !!! Toda zato ker so …test …slabo vreme …lenoba … starši … katehet in klatehistinje 
…klapca…itd.. vselej  potrebni za izgovor, pa  sami dajmo pravi odgovor.) 

 

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 24.01. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

† Danijel Konič, 59 

P 25.01. Vogrsko ob 19
h
 †† Šinigoj, 126 

T 26.01. Kromberk ob 19
h
 † Dajana Rosli 

S 27.01. Vogrsko ob 19
h
 

†† Hieronim, Jožefa 

Gregorič, 105 

Č 28.01. Kromberk ob 19
h
 †† Alojz in Marija Pahor 

P 29.01. Kromberk ob 19
h
 † Zmago Pavlin, Barje 1 

S 30.01. Kromberk ob 19
h
 † Silvester Pavlin 

N 31.01. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za milost vere 

Za žive in †† župljane 
 

Prvoobhajanci in starši 
pridete na pripravo v 

Kromberku v petek ob 

18
h
.  

Otroci, poleg rednega 

verouka se potrudite za 

branje dobrih knjig za 

Slomškovo bralno 

priznanje. 
 

  Z obiskom in blagoslovom družin nadaljujem v torek, sredo, petek in soboto: Bratov 

Hvalič ... Prosim, ne ponujate mi hrane in pijače, med seboj se obvestite. Za 

blagoslov naj bo na pogrnjeni mizi križ ali podoba med svečama in blagoslovljena 

voda. Hvala za sprejem! 

 

Št. 4 / 24.1.2016 / 3. nedelja med letom 



 

 

Molitvena osmina za edinost kristjanov 

bo še do jutri. Pri maši in v molitvah 

prosimo Gospoda, da bi bili vsi eno. 

Župnijski gospodarski sveti se srečamo 

prihodnjo nedeljo, 31. 1. ob 17
h
 pri 

konkatedrali v Novi Gorici. Vabljeni! 

Biblične skupine so vabljene na škofijsko 

srečanje v Škofijsko gimnazijo Vipava 

prihodnjo nedeljo ob 15
h
. 

 

GODOVI: 
 

N 24.01. 3. nedelja med letom   

P 25.01. Spreobrnjenje apostola Pavla 

T 26.01. Timotej in Tit, škofa 

S 27.01. Angela Merici, ustan. uršulink 

Č 28.01. Tomaž Akvinski, cerkv.učitelj 

P 29.01. Valerij, škof 

S 30.01. Martina, mučenka 

N 31.01. 4. nedelja med letom 
 

Predavanje za starše pubertetnikov - v četrtek 28. 1. ob 19.30 v samostanski 

dvorani na Kapeli. Pod naslovom VIHAR V GLAVI bodo sodelavci 

Družinskega centra Sveta Gora pod vodstvom s. Mateje Kraševec predstavili 

razvoj delovanje najstniških možganov. 

 

 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

N 24.01. 3. nedelja med letom   

P 25.01. 
  8.00 

19.00 

++ Matičič 

na čast Jezusovi  krvi 

T 26.01. 

  8.00 

19.00 

v čast Sv. Duhu za družino Plešnar 

+ Andrej Zalašček 

po maši slavljenje  

S 27.01. 
  8.00 

19.00 

za zdravje 

na čast usmiljenemu Jezusu 

Č 28.01. 

  8.00 

19.00 

za rajne 

na čast Jezusovemu in Marijinemu 
Srcu v zahvalo in priprošnjo 

P 29.01. 

  8.00 
18.00 

19.00 

v čast Svetemu Duhu 
adoracija in priložnost za spoved 

na čast Sv. Duhu za spreobrnjenje 

S 30.01. 
  8.00 

19.00 

za zdravje 

+ Ivanka in Adolf Sivec 

N 31.01.   9.00 + Franc in Majda Ambrožič 

 11.00   za žive in pokojne župljane 

 19.00 + Ana in Jože Štrancar 
 

Prva spoved za prvoobhajance 
bo v torek ob17.30. 

Župnijski pastoralni svet ima 

sejo v sredo ob 19.30. 

Oblikovanje voditeljev za 
evangelizacijo bo v četrtek ob 

17.30. 

Vabimo na predavanje KAKO 

SPREJETI DRUGEGA? za 

PARE in ZAKONCE, ki bo v 

četrtek ob 19.45 v kletni 

predavalnici pod župnijsko 

cerkvijo. Zakonca Marta in 

Sergej Premrl nam bosta 

spregovorila, kako premagati 

različnost. Spoznali bomo da nas 

lahko le ta bogati in nas utrjuje v 
ljubezni. 

Mladinci: v petek ob 19.30. 

Strežniki imajo srečanje v soboto ob 10. uri. 

Naslednjo nedeljo pri družinski maši ob 11.uri sodelujejo veroučenci predšolski 

in 1. razred. 
 

 

 

NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila 

 Letna knjižna zbirka Mohorjeve družbe 2017 - Vsebuje 5 knjig. Cena zbirke v 

prednaročilu je 46 € (redna cena 65 €). Naročila sprejemamo do 15. februarja. 
 

 Otroci za otroke - V letošnji adventni akciji misijonskega središča Slovenije so 

otroci zbrali 45,28 €. Hvala staršem, da otroke učite odpovedi in dobrodelnosti v 

pripravi na Božič. Nekateri ste se za akcijo odločili kot cela družina. 
 

 Romarica iz Fatime - Kip Fatimske Matere Božje bo letos obiskal Slovenijo. V 

naši dekaniji bo od 20. do 24. julija. V naši cerkvi se bo romarica iz Fatime 

ustavila v petek 22. 7. ob 12. uri. Organizatorji tega Marijinega romanja 

predlagajo kot pripravo pobožnost petih prvih sobot (od februarja do junija). 
 

 Zahvaljujem se Dekliškemu pevskemu zboru za dobro organizirano in lepo 

izpeljano Malo Božičnico. 
 

 Prihodnjo nedeljo pripravljajo družinsko sv. mašo veroučenci 7. razreda. 

 

Prizadevanje za odpuščanje 
 

Ljubezen in zvestoba se lahko znajdeta sredi 

viharja. So dnevi, v katerih drug drugega nosita na 

rokah, navdušeno in brezskrbno. Prišli pa bodo 

dnevi, ko bo treba drug drugega prenašati, in dnevi, 

ko ne gre več, ko ne gre nič več. Zaradi neumnih 

napak se nekaj krha. Nastanejo razpoke in po njih 

pride v vajino srce in  v vajin dom noč. 
 

 
 

Takrat bi nekaj rada, a vendar ne moreta, ker vaju hromita nemoč in bolečina. Rada 

bi kaj rekla, a beseda ne gre iz ust. 

Rada bi stegnila roko, a ta zaledeni. Rada bi se objela, toda ostaneta okamenela kot 

kip. Rada bi odpustila, pa vendar rečeta: »Zakaj si to storil?« 

V takih dneh obstaja le ena rešitev: potrpežljivost, veliko potrpežljivosti in 

prizadevanje za spravo. Sopotnik počne reči, ki so zate nepojmljive, in rečeš: »Kako 

je kaj takega mogoče?« 

Potem se moraš boriti za svojo ljubezen. Počutiš se negotovo in vate se priplazi 

strah. Nato moraš nekaj časa »bdeti v temi«, ne da bi videl, ne da bi razumel … 

Potem se zaveš, da je drugi »svet zase«, ki ti bo v svojem najglobljem jedru ostal 

vedno tuj. In potem se odpravi iskat odpuščanje. 

Če ne moreš odpustiti, takoj nastane zid. In zid je začetek zapora. 
Phil Bosmnas 

 
 

Župnija Nova Gorica: tel. 333 30 86, 041/596-147 (župnik), 040/605-392 (kaplan);   

Župnija Nova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/705-323;   Župnija Kromberk:  

tel. 333 25 35; 041/588-964;   Župnija Solkan: tel. 300 51 36; 041 549 535. 
 

http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila

