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DVE OBLIČJI ISTEGA KRISTUSA 
 

Ljudje se radi odločimo za dobro, a težko vztrajamo 
na poti dobrega. Velika preizkušnja na njej so ovire, 
zlasti trpljenje.  

Podobno je bilo z Jezusovimi učenci. Da bi jih 
opogumil, jih je Kristus vzel na visoko goro, kjer se 
je »videz njegovega obličja … spremenil«, da so 
»njegova oblačila belo sijala«. Pokazal jim je svoje 
veličastvo: »Ko so se zdramili, so videli njegovo 
veličastvo.« 

Da bomo lažje razumeli ta ključni evangeljski 
odlomek, se spomnimo drugega dogodka, med 
obema lahko povlečemo precej vzporednic. Tik 
pred trpljenjem je Kristus spet šel molit na goro, 
tokrat na Oljsko. Spet je »s seboj vzel Petra, 
Jakoba in Janeza«, a tokrat ni pokazal svojega 
veličastva, ampak je začel od groze trepetati. Tudi 
njegovo obličje ni sijalo, ampak krvavelo.  

 

Zato da se ob trpljenju ne bi pohujšali, je trem učencem na gori pokazal svoje 
veličastvo ter svoje sijoče obličje, da takrat, ko ga bodo videli trpečega in nemočnega, 
ne bi obupali. Kot bi jim hotel reči: »Ko boste videli moj krvavi, razbičani in ponižani 
obraz, takrat se spomnite, kako je moje obličje sijalo v slavi na gori!«  

Zato bi narobe ravnal vsakdo, ki bi se zazrl samo v trpečega Kristusa. Le trpeči Kristus 
bi bil nemočen človek.  

Vendar pa Kristus tudi ni novodobski »skupek pozitivnih energij«, katerega obleka in 
obličje bi samo sijala, on pa ne bi izkušal trpljenja in preizkušnje.  

Pravilno gleda na Kristusa, kdor se zazre v njegov trpeči obraz v veri, da bo ta 
poveličan, in hvaležno časti poveličano obličje, ker je bilo to prej trpeče.  

Evangelij o Jezusovi spremenitvi na gori nam Cerkev daje v branje sredi postnega 
časa, ko morda že omagujemo v postnih prizadevanjih, da bi nas opogumila in nam 
pokazala, da naša postna odpoved in žrtev nista sami sebi namen, ampak vodita v 
poveličanje.  

Zato je današnja nedelja dan veselja in upanja: če svoje trpljenje in prizadevanje za 
dobro združujemo s Kristusovim in naša prizadevanja združujemo z njegovo 
ljubeznijo, bodo ta sijala nekoč skupaj z njegovim poveličanim obličjem.  

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

SOLKAN 

 2.  postna ned.    

  21.2. 2016         
   
   10.00   
   18.00 

 križev pot 20 minut pred mašo 
   Skupna žup. maša za žive in ++ 

  + Alberta Dragonja  /g/ 
P –   22.2. 
 

18.00  
  

+Semič Karmelina in Dušan 
rojstni dan g.škofa Jurija – spomnimo 
se ga v molitvi 

   T -   23. 2. 
 

18.00 +Otokar Makuc in Davo Šinigoj, 
                 Trg J.Srebrniča 3a 

S -  24. 2. 18.00    +Boris Markič 

Č -  25. 2. 
   

  18.00 
 

   +druž. Gorenšček in Petrevčič 
  po maši češčenje - molitev 

  P – 26. 2.  
18.00 

molitev križevega pota 20 minut pred m. 

  + Simčič Veronika in Marica 

S. – 27. 2. 18.00   + za zdravje (P.) 
 3.  postna ned.    

  28.2. 2016         
   
   10.00   
   18.00 

 križev pot 20 minut pred mašo 
   Skupna žup. maša za žive in ++ 

  +Anton Plesničar 

TRR župnije Solkan SI56 2450 0900 4375 531 

  Teden družine,  že nekaj let 
obhajamo med 19. in 25.marcem. Letos je 
takrat  (25.3.)veliki petek pred Veliko 
nočjo. Veliki teden  ima prednost.  
Liturgično bomo Gospodovo oznanjenje 
letos praznovali šele v ponedeljek, 4. 
aprila, po Beli nedelji. Zato bomo tako 
imenovani »materinski dan« 
zaznamovali z molitvijo prirejenega 
križevega pota v naravi (k sv.Katarini –
Kekec) v soboto popoldne, 19.marca, 
ko se bomo zbrali  pri župnijski cerkvi sv. 
Štefana. V  primeru preveč slabega 
vremena pa bomo molili  v cerkvi 
skupaj s tistimi, ki ne bodo mogli iti peš 
po stezi skozi gozd. Naj ima tudi take vrste 
priprava prednost pred drugimi vabili, zato 
obvestilo že mesec dni prej. 

 Srečanje staršev skupin  3.,7. in 8.razreda  bo v nedeljo, 28. februarja pri sveti maši 
in nato v veroučni dvoranici v nadstropju župnišča z vsebino uvajanja v zakrament  
sprave-spoved.                                                                                                   

  Odraslim in mladim je vsak dan v postu namenjeno vabilo v spodbudo pod naslovom pridi.com  
#deli JEZUSA. 

 

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 21.02. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

Za nove duhovne poklice 

P 22.02. Vogrsko ob 19
h
 † Evgen Gregorič, 77 – osmina 

T 23.02. Kromberk ob 19
h
 †† Kavčič 

S 24.02. Vogrsko ob 19
h
 V čast Svetemu Duhu, 14 

Č 25.02. Kromberk ob 19
h
 † Olga Scozzai – osmina 

P 26.02. Kromberk ob 19
h
 †† starši Lipušček, sorodniki 

S 27.02. Kromberk ob 19
h
 V čast Materi Božji za zdravje 

N 28.02. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

†† Štrukelj in Pavlin 

Za žive in †† župljane 
 

Otroci nadaljujemo z 

veroukom. Potrudite se za 

branje dobrih knjig za 

Slomškovo bralno 

priznanje. 

Prvoobhajanci in starši v 

Kromberku pridete na 

pripravo v petek ob 18
h
. 

Družinsko mašo v 

Kromberku prihodnjo 

nedeljo oblikujejo mladi 

7. razreda in starši. 

Starši prvoobhajancev na Vogrskem, pridite na sestanek v ponedeljek po maši! 

Katehistinje, v četrtek po maši imamo srečanje. Lepo vabljene! 

Obisk in blagoslov družin: ponedeljek, sreda, petek, sobota na Vogrskem … 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. 8 / 21.2.2016 / 2. postna nedelja  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

Miloščina današnje, kvatrne nedelje je za 

semenišče in za potrebe škofije. Hvala vam! 

V postu radi molimo (še posebej križev pot), 

delajmo dobra dela usmiljenja in se odpovejmo 

dobrinam, tudi v hrani in pijači. Vabimo vas, 

da prihranek ob odpovedi namenimo revnim in 

pomoči potrebnim n.pr. na veliki četrtek. 

Goriška območna karitas ima srečanje ob 

konkatedrali v torek, 23. februarja ob 19
30

. 
 

 

GODOVI: 
 

N 21.02. 2. postna nedelja  

P 22.02. Sedež apostola Petra 

T 23.02. Polikarp, škof, mučenec 

S 24.02. Matija, apostol 

Č 25.02. Valburga, opatinja 

P 26.02. Aleksander, škof 

S 27.02. Gabrijel ŽMB, redovnik 

N 28.02. 3. postna nedelja 
 

V nedeljo 28.2. ob 15.00 uri bo v konkatedrali skavtska maša ob 20-letnici stega. 

AKTUALNO PREDAVANJE 

KAJ SE MLADOSTNIK NAUČI O SPOLNOSTI PREKO INTERNETA - predaval bo g. 
Peter Topič, strokovnjak za delo z zasvojenostmi. Je prvi v Slovenec, ki je zaključil 
šolanje v ZDA in si pridobil ugledni naziv »terapevt za zasvojenost s seksualnostjo« 
(CSAT - Certified Sex Addiction Therapist). Je ustanovitelj in direktor Inštituta za 
zasvojenosti in travme v Ljubljani. Predavanje, ki je namenjeno staršem 
mladostnikov in vzgojiteljem, bo v dvorani Frančiškanskega samostana Kostanjevica 
v torek, 23. 2. ob 19.30. Prispevek 10 €. 

 

 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

N 21.02. 2. postna nedelja    

P 22.02. 
8.00 

19.00 

+ starši Tomič  

v dober namen 

T 23.02. 

8.00 

19.00 

+ Viktorija Golja 

+ Zoran in starši Kukanja 

po maši slavljenje 

S 24.02. 
8.00 

19.00 

+ Viktor Manfreda  

+ Angela Ferfolja 

Č 25.02. 
8.00 

19.00 

v čast Svetemu Duhu  

+ Vida Jamšček 

P 26.02. 

  8.00 
18.30 

19.00 

v zahvalo 
križev pot in priložnost za spoved 

+ sestra Martina Martiluč r. Mužina 

S 27.02. 

  8.00 
 

19.00 

+ Franc, Veronika, Genovefa,  David 
Komel 

+ Zlatko Rolih 

N 28.02.   9.00 + Alma Cej 

 11.00 za žive in pokojne župljane 

 19.00 + Jana Prijon Rakuša 
 

Versko poglabljanje za odrasle bo 

v ponedeljek po večerni maši. 

Prvoobhajanci s starši imajo 

srečanje v torek ob 18.30. 

Skupina za ločene se bo srečala v 

sredo ob 19.45. 

Župnijski gospodarski svet ima 

sejo v sredo ob 19.45. 

Mladina – v petek po večerni maši. 

Podoba Usmiljenega Jezusa že 
roma  po družinah. Kdor želi, naj 

se vpiše.  

Nabirka za župnijsko Karitas: 
sodelavci Karitas bodo zbirali 

darove za Karitas prihodnjo, to je na 

3. postno nedeljo in 4. postno 

nedeljo. Darovi so namenjeni za 

plačilo položnic pomoči potrebnim v 

Novi Gorici. 

 

 

NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila 

 Ministranti - imajo srečanje v soboto ob 9. uri. 
 

 Prihodnjo nedeljo pripravljajo družinsko sv. mašo prvoobhajanci. 
 

 Nabirka za župnijsko Karitas - prihodnjo, to je na 3. postno nedeljo in 4. 
postno nedeljo bodo sodelavci Karitas zbirali darove za Karitas. Darovi so 
namenjeni za plačilo položnic pomoči potrebnim v Novi Gorici. 
 

 Križev pot družin - prihodnjo nedeljo bomo molili križev pot po poti na 
Kapelo. Pričetek ob 17.30 ob vznožju Kostanjevice na Via della Cappela. 
Odhod iz parkirišča na kraj začetka ob 17.15. 

 
 

 

KATEHUMENAT 

Odrasli, ki si želijo krst, obhajila in birmo so povabljeni, da se vključijo v katehumenat (uvajanje 
odraslih v krščanstvo). Začetek bo danes, 21.2. ob 18.h v cerkvi Kristusa Odrešenika. 

 

Hiša otrok Frančiška Sedeja, (Sedejeva 2, Nova Gorica) vabi starše 
predšolskih otrok na informativni dan in ogled vrtca, ki bo v 
četrtek,  25. februarja ob 16.30. 

Vpisi otrok za novo šolsko leto 2016/2017 bodo potekali med 7. in 
25.3.2016. Prisrčno vabljeni! 

Vabimo na molitveno-glasbeni večer z naslovom Večer usmiljenja, ki bo v soboto, 27. 
februarja, ob 19.45 uri v cerkvi sv. Andreja v Štandrežu. Z nami bo gost in pričevalec 
francoski pater Jean-Philippe, ki je napisal knjigo Duhovnik med prostitutkami. 
Večer pripravljajo mladi iz Skupnosti Emanuel iz različnih koncev Slovenije. Ta večer 
ponuja priložnost, da se v postnem času ob glasbi, molitvi pred Najsvetejšim, pričevanjih in 
v zakramentu spovedi pripravimo na velikonočno skrivnost. Vabljeni! 

Spoved – prenova življenja! 

Lahko si misliš, kaj se zgodi, če nekaj mesecev ne posodobiš svojega računalnika. Računalniški 
sistem se upočasni, ogrožajo ga nevarni virusi in hipoma utegneš izgubiti svoje podatke.  

Nejevoljna trditev, da ne potrebuješ odpuščanja in spovedi, je, kakor če bi rekel: Moj računalnik 
deluje tudi brez posodabljanja. 

Človek, ustvarjen po Božji podobi, neskončno presega tehnične naprave. Zato človek še bolj 
potrebuje skrbno in redno prenavljanje. Spoved, »zakrament sprave«, je priložnost, da te Bog 
sam prenovi, osvobodi in olepša.  

Kaj te uničuje? 

Uničuje te greh. Greh ni samo hudo, ki ga storimo, ampak tudi dobro, ki ga opustimo. Greh torej 
ni samo jeza, neljubeznivost, zavist, majhna goljufija. Greh je tudi, da nismo pomagali, čeprav bi 
mogli. Greh je, če smo bili preleni, da bi razvijali svoje talente. Greh je, če smo se bojazljivo 
umaknili in nismo podprli pravične stvari.  
Takšni grehi in opustitve delujejo kakor virusi na računalnik. Naše življenje napravijo brezvoljno, 
žalostno in pusto. Še huje: en greh potegne za seboj drugega. Prikradejo se slabe navade. Če 
plevela ne izruješ, se razbohoti in zaduši dobro rastlino.  
 

 
 

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

