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Devet prvih petkov 

Sv. Marjeta Marija Alacoque je v 17. 
stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih 
videnjih prejela od Gospoda več obljub ali 
sadov, ki se bodo izpolnile častilcem 
njegovega Srca. 

To so: 

1. Dal jim bom vse milosti, ki jih 
potrebujejo v svojem stanu. 

2.  Naklonil bom mir njihovim družinam. 

3.  Tolažil jih bom v trpljenju. 

4.  Varno zavetje jim bom v življenju, 
posebno ob smrtni uri.  

5.  Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem 
delovanju. 

6.  Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in 
neizmerno morje usmiljenja. 

7.  Mlačni bodo postali goreči. 

8.  Goreči bodo hitro dospeli do velike 
popolnosti. 

9.  Bogato bom blagoslovil kraje in 
skupnosti. Na ta način bom ponovno 
zedinil sprte družine. 

10.  Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom 
dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj 
trdovratne grešnike.  

11.  Tistim, ki bodo zaporedoma devet 
prvih petkov prejeli sveto obhajilo, 
obljubljam milost končnega 
spreobrnjenja. Ne bodo umrli  v  moji 
nemilosti in brez svojih zakramentov. 
Moje Božje Srce jim bo v zadnjem 
trenutku varno pribežališče. 

 
Pet prvih sobot 

Dne 10. decembra 1925 je sveta Devica 
v Ponteverdi v Španiji spregovorila 
Luciji in obljubila, da nam bo ob smrtni 
uri stala ob strani z vsemi za zveličanje 
potrebnimi milostmi, če pet zaporednih 
prvih sobot izpolnimo pet pogojev: 

1.      opravimo dobro spoved v duhu 
zadoščevanja Marijinem brezmadežnem 
Srcu; spovemo se lahko že prej, npr. en 
teden prej, na prvo soboto moramo biti 
v posvečujoči milosti; 

2.      prejmemo zadostilno sveto 
obhajilo, ki je osrednje dejanje pri 
opravljanju prvih sobot; 

3.      zmolimo en del rožnega venca (npr. 
desetko); 

4.      petnajst minut delamo družbo 
Marijinem Srcu s premišljevanjem ene 
ali več skrivnosti rožnega venca; 

5.      vse štiri omenjene pogoje opravimo 
z namenom zadoščevanja Marijinem 
Srcu, tako pomagamo reševati današnje 
človeštvo za večnost. 

Jezus je Luciji pojasnil, da bo za tiste, ki 
ne bi mogli izpolniti pet omenjenih 
pogojev v soboto, opravljanje te 
pobožnosti »prav tako veljalo naslednjo 
nedeljo«.  

 

SOLKAN 

4. ned.med let.     

  31.1. 2016  
         

10.00 
18.00 

 

  Skupna žup. maša za žive in ++ 
  za + druž. Lišter 
  -pastirsko pismo I. del 

P –   01.02. 18.00 za zdravje (K) 

T -   02. 2. 
     svečnica 

 
18.00 

 
+ Alenka Podbersič 

S -  03. 2 - 18.00     za ++ Birsa  

Č -  04. 2 18.00    +Koren Rudi 
  po maši češčenje - molitev 

  P – 05. 2 18.00     ++druž. Leban in Marušič 

S. – 06. 2 18.00     +Pepi in Slavica Ćadež 
5. ned.med let.     

  7.2. 2016         
10.00 
18.00 

  Skupna žup. maša za žive in ++ 
  + Ivan Jug 

 

 31.1. srečanje  članov ŽGS na 
območni ravni v Novi Gorici –cerkvi 
Kristusa Odrešenika ob 17. uri 

 Verski tisk  Na mizici je še vedno par 
izvodov nekaterih revij na razpolago za 
nenaročnike, ki prispevate vrednost 
nabave revije z darom v nabiralnik. 

  Želite nakazati pomoč župniji? TRR 
župnije Solkan SI56 2450 0900 4375 531  

  Pred začetkom postnega časa beremo 
dve nedelji Pastirsko pismo za postni 
čas 2016 – Prvi del nosi naslov »Z roko 
se dotaknimo Božjega usmiljenja« 

 Na srečanju ŽGS v ponedeljek, smo se seznanili s podpisi najemnih pogodb (še v teku), 
urejanju dokumentacije za ugotovitev vzroka za nastajanje razpok s pomočjo vrtine, ki naj pokaže 
sestavo tal pod temelji cerkve spričo neučinkovitih dosedanjih poskusov in pobudi s strani g. škofa, 
da GS organizira evidentiranje miloščine po vsakem obredu, ko se pobira, pri čemer smo naprošeni 
(n.pr. tako  bravci, kot pevci, člani ŽPS …laiki, po nekem sporedu!) Sprotno oddajanje bo preventiva 
za nezaželjene »obiskovalce« župnišč. (Glej »Družina« -31.1.2016) 

 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 31.01. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za milost vere 

Za žive in †† župljane 

P 01.02. Vogrsko ob 19
h
 † Milan Fornazarič, 34 

T 02.02. Kromberk ob 19
h
 

† Marija Brezavšček – 

30. dan 

S 03.02. Vogrsko ob 19
h
 † Oton Podgornik, 114 

Č 04.02. Kromberk ob 19
h
 †† Mikulin 

P 05.02. Kromberk ob 19
h
 † Igor Pavlin 

S 06.02. Kromberk ob 19
h
 † Ljudmila Zavrtanik 

N 07.02. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

† Adelina Masten, 

Dombrava 12 
 

Verouk bo reden, le na 

Vogrskem ima 5. razred ob 

18.30. 

Otroci, poleg rednega verouka 

se potrudite za branje dobrih 

knjig za Slomškovo bralno 

priznanje. 

Na prvi petek se zamenjava z 

župnikom iz Nove Gorice. G. 

Lojze bo spovedoval od 18h 

dalje. Izkoristimo lepo priliko v 

letu Božjega usmiljenja, da 

opravimo pobožnost prvih 

petkov in prvih sobot! 
Na svečnico, 2.2. (tudi prihodnjo nedeljo) blagoslavljamo sveče pred mašo. 

Na god sv. Blaža, 3.2. (tudi prihodnjo nedeljo po maši) boste lahko prejeli blagoslov sv. 

Blaža zoper bolezni v grlu in zoper drugo zlo. 

Evgenio Nazzaro (87 let) iz Prvačine smo pokopali 30.1. pri Sv. Trojici. Naj počiva v miru! 

Z obiskom in blagoslovom družin nadaljujem v torek, sredo, petek in soboto: Iztokova, 
Toma Brejca ... 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. 5 / 31.1.2016 / 4. nedelja med letom 

javascript:na_open_window('win',%20'http://www.rkc.si/prenova/9706/paray_le_monial.html',%200,%200,%20800,%20600,%201,%201,%201,%201,%201)
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Župnijski gospodarski sveti se srečamo 

danes, 31. 1. ob 17
h
 pri konkatedrali v 

Novi Gorici. Vabljeni! 

Biblične skupine so vabljene na škofijsko 

srečanje v Škofijsko gimnazijo Vipava 

danes, 31.1. ob 15
h
. 

Šola božjega usmiljenja bo v torek od 

15. ure do večerne maše. 

Prvi petek in prva sobota vabita k  

 

GODOVI: 
 

N 31.01. 4. nedelja med letom   

P 1.02. Brigita Irska, opatinja 

T 2.02. Jezusovo darovanje- svečnica 

S 3.02. Blaž, škof 

Č 4.02. Jožef Leoniški, misijonar 

P 5.02. Agata, mučenka 

S 6.02. Japonski mučenci 

N 7.02. 5. nedelja med letom 
 

     prejemu zakramentov in k češčenju Jezusovega in Marijinega srca. 

Predavanje za starše mlajših otrok - v sredo 3. 2. ob 17.00 v spodnji dvorani 

cerkve Kristusa Odrešenika v Novi Gorici bo predavala dr. Katarina Kompan 

Erzar na temo »Kdaj smo kot starši lahko zadovoljni?« 

 

 

 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

N 31.01. 4. nedelja med letom   

P 1.02. 
  8.00 

19.00 

+ Ljudmila Ravbar 

+ nona Pina 

T 2.02. 
10.00  

19.00 

za rajne 

+ Marko Maček 

S 3.02. 
  8.00 

19.00 

za rajne 

+ starši Levstek 

Č 4.02. 
  8.00 

19.00 

za rajne 

+ Vida Jamšček 

P 5.02. 

1. petek 

  8.00 
17.30 

19.00 

za rajne 
priložnost za spoved (g. Cvetko Valič) 

v zahvalo 

S 6.02. 

1. sobota 

  8.00 

19.00 

za rajne 

+ Simon Perič 

N 7.02.   9.00 ++ Pavlin 

 11.00   za žive in pokojne župljane 

 19.00 ++ Matičič 
 

Danes zvečer pri večerni maši 
bo organist Uroš Cej izvajal 

naslednje skladbe: 

vstop: Johann Sebastian Bach: 

Hvaljen bodi, Jezus Kristus BWV 604 

darovanje: Johann Sebastian Bach - 

Charles Gounod: Ave Maria 

obhajilo: Johann Sebastian Bach: 

Adagio v a-molu BWV 564 

konec: Johann Sebastian Bach: Jezus, 

moja radost BWV 610 

Versko poglabljanje za odrasle 
bo v ponedeljke po večerni maši. 

Pogovarjali se bomo o padcu 

človeka v greh in kaj je greh.  

Katehetski zbor ima srečanje v 

sredo po večerni maši. 

Vsi, ki ste doživeli zakonsko ločitev, ste lepo vabljeni na srečanje v četrtek ob 19.30. 

Celodnevno češčenje bo na prvi petek po jutranji maši do večerne maše. 

Člani ŽRV imajo srečanje v soboto ob 18.uri. 

Organisti in pevovodje imajo sestanek v soboto po večerni maši 

Naslednjo nedeljo pri družinski maši ob 11.uri sodelujejo veroučenci 8. razreda 

in nabirka je za popravilo strehe. 
 

 

NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila 

 Danes začnemo zbirati mašne namene za mesec marec. 
 

 Svečnica - 2. februar, maše bodo ob 7., 10., in 19. uri. Pri večerni maši prepeva 
župnijski zbor. 
 

 Kateheza meseca - četrtek, 4. 2. ob 19.45. 
 

 Srečanje za ministrante - sobota, 6. 2. ob 9. uri. 
 

 Molitvena ura za duhovne poklice - četrtek 4. 2. ob 18.30. Molitev pred 
najsvetejšim vodijo sodelavci Karitas. 
 

 Prva sobota v mesecu - pred mašo ob 19. uri bomo zmolili litanije na čast 
Materi Božji. (Več na 1. strani.) 

 
 

Lk 2,22–40 

VEČ IMEN ISTEGA PRAZNIKA 
 

V Katoliški Cerkvi 2. februarja obhajamo praznik Jezusovega darovanja v templju ali 
svečnico. S tem praznikom je povezano tudi redovništvo in Bogu posvečeno življenje v 
Cerkvi. Papež Janez Pavel II. je želel, da bi na praznik Jezusovega darovanja v templju Cerkev 
praznovala poseben dan posvečenega življenja, ki je bil prvič 2. februarja 1997. Darovanje 
Božjega Sina, ki ga simbolizira njegova predstavitev v templju, je namreč vzor vsake 
posvečene osebe, ki svoje življenje posveti Gospodu.  

Sicer pa je bilo prvotno ime praznika Marijino očiščevanje, kajti po Mojzesovi postavi je 
morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in 
se tako »očistiti«. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Ona je Jezusa 
spočela in rodila deviško, zato je obred očiščevanja ni obvezoval, vendar se mu je podvrgla. 
Kakor v vsem, se je tudi v tem pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila Božjo postavo.  

Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. 
Praznovanje je bilo zelo slovesno: obsegalo je procesijo, pridigo in mašo, sprva pa še ni imelo 
posebnega imena. Ko se je praznovanje širilo, je ime dobilo po srečanju s starčkom 
Simeonom in Ano v jeruzalemskem templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje 
proslavljanje Kristusa, ki ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval »luč v razsvetljenje 
poganov«. Na besede starčka Simeona se sklicuje starodavni bogoslužni običaj 
blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. 

Po obredu blagoslavljanja sveč »je praznik znan kot svečnica oziroma praznik luči. 
Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške narave«, piše slovenski 
etnograf Niko Kuret. Cerkev, ki je na ta dan uvedla blagoslov sveč in obhod z gorečimi 
svečami, je upoštevala človeško naravo in starodavno izročilo; šego je povzdignila v svet 
nadnarave, v cerkveni obred: v njem je »luč« prispodoba Mesija, ki »razsvetljuje človeštvo«, 
mu razodeva smisel sveta in življenja. 

 

M.J., Radio Ognjišče, 2015 

 
 

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

