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Tri leta pontifikata papeža Frančiška 
Danes, 13. marca, so minila natanko tri leta, odkar je bil za Petrovega naslednika 
izvoljen Jorge Mario Bergoglio. Papež Frančišek je lani na ta dan napovedal sveto 
leto usmiljenja. Prav s to napovedjo se je tako začelo njegovo tretje leto v Vatikanu, 
ki je bilo zelo intenzivno in bogato s pomenljivimi trenutki za življenje Cerkve in 
sveta. 
 

 

 

Učitelj človeškosti 

V tem letu je sveti oče obiskal vse celine, 
razen Oceanije. Papež je »učitelj človeškosti«. 
Uspel je podati celosten pogled na ključna 
vprašanja človeštva današnjega in jutrišnjega 
dne. Zato ljudje nanj vedno bolj gledajo kot 
na osebo, ki jim pomaga iskati pravo smer in 
oporne točke v sedanji negotovi situaciji. 

Jubilej usmiljenja – duhovno srce 
sedanjega pontifikata 

V središču pozornosti tega tretjega leta 
pontifikata je nedvomno usmiljenje. Ta tema 
predstavlja oznanilo navzočnosti in bližine 
Božje ljubezni. Le-to pa je značilno za papeža 
Frančiška že vse od začetka njegovega 
pontifikata. 

 

Njegova želja, da jubilej poteka po celem svetu in ni omejen samo na Rim, poudarja 
dejstvo, da je Božje usmiljenje mogoče srečati kjerkoli. Ko opozarja na telesna in 
duhovna dela usmiljenja, konkretno pozornost ljudi preusmerja na revne, na 
periferije, na osebe, ki so izločene in odrinjene na rob. Prav ti so namreč v središču 
Kristusove pozornosti v evangeliju.  

Objem trpečih 

Med mnogimi gestami in trenutki tega bogatega pontifikata najbolj zaznamujejo 
papeževo pozornost do bolnikov: »Objem trpečih.«  Dejstvo, da zna papež izraziti 
svojo bližino na tako konkreten in svoboden način, tudi s fizičnimi gestami, je 
znamenje, ki razodeva Božjo bližino. To so geste, ki resnično govorijo celotnemu 
človeštvu in se nas dotikajo v globini. Zanje smo mu izjemno hvaležni. 
 

 

 

SOLKAN 

     5.postna -- 
   tiha nedelja    

  13.3. 2016         
 

   
   10.00   
   18.00 

 križev pot 20 minut pred mašo 
   Skupna žup. maša za žive in ++ 
+ starši Jožef in Marija Cej 

P –  14.3. - 19.00  +Alojzija in Franc Gorjup 

   T -   15. 3.- 19.00  +Jug Ivan in A  na 
S -   16. 3.– 19.00       + Antonija Golob (1. obl.) 
Č -   17. 3. - 
   

  19.00 
 

+ Leopold Bucik - XXX. diviz.30 
  po maši češčenje - molitev 

  P –  18.3. 19.00 
 

+ Križaj Ivan (Pjerino) 
križev pot - 20 minut pred mašo 

S. – 19.3.  8.00 
14.00 
19.00 

-  po namenu //os.// 
  –križev pot k sv.Katarini in v cerkvi 

+  za pokojne starše … sorodnike 
  Cvetna  nedelja   

  20.3. 2016         

Pred 
cerkvijo 

   10.00   
   19.00 

- blagoslov zelenja-oljk  pred mašo 

   Skupna žup. maša za žive in ++ 
  + Marica Jakin 

 

 Urnik  večernih maš bo od  
ponedeljka, 7.3.  in  dalje ob 19 00. 

 Molitev križevega pota v naravi 
(k sv.Katarini –Kekec) bomo imeli v 
soboto , 19.marca ob  14.00. Zbrali 
se bomo  pri  župnijski cerkvi sv. 
Štefana in v primeru  slabega 
vremena ostali v cerkvi.                                                                                        

  Izbrane oljčne vejice, ki  jih 
želite ob obrezovanju oljk 
posredovati drugim;  povezane naj 
bodo v 'snop', do enega metra 
višine. Prinesete jih lahko v vetrolov  
cerkve, ali  pod stopnice pred 
vhodom v veroučni prostor župnišča 
do cvetne nedelje.  Hvala za vejice.  

 Verouk je v tem tednu po sporedu. Veroučenci sami ali skupaj z odraslimi  poskrbimo, da v 
pripravi na praznike ne bomo ostali brez spovedi – zakramenta sprave. Spoved bo v četrtek od 17. 
do 19. ure (spoveduje g. Lojze). Za to kar je pomembno je vredno da najdemo čas in poiščemo  
možnosti in priložnosti, ki jih ni malo.  
 

 

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 13.03. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

† Olga Scozzai – 30. dan 

Za žive in †† župljane 

P 14.03. Vogrsko ob 19
h
 † Evgen Gregorič – 30. dan 

T 15.03. Kromberk ob 19
h
 † Ludvik Komel – osmina 

S 16.03. Vogrsko ob 19
h
  Za zdravje, 64 g 

Č 17.03. Kromberk ob 19
h
 †† Mirko in Dora Koglot 

P 18.03. Kromberk ob 19
h
 †† Rafael in starši Vuga 

S 19.03. Kromberk ob 19
h
 † Jože Hvalič, V. V. 86 

N 20.03. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

†† Jožef Fornazarič in starši, 16 
 

Družinsko mašo, posve-

čeno staršem, danes obli-

kujejo mladi 8. r. in starši. 

Sodelujejo tudi drugi otroci 

in mladi s petjem. Čestitke 

še posebej materam! 

Križev pot k Sv. Katarini 
bo danes s pričetkom pri 

župnijski cerkvi ob 15
h
. 

Prvoobhajanci in starši 
pridete na pripravo v petek 

ob 18
h
. 

Velikonočna spoved: v Kromberku v petek, 18.3. od 17
h
 do 19

h
 (g. Jožko), na Vogrskem v 

nedeljo, 20.3. od 14
h
 do 15

30
 (g. Slavko), otroci ob uri verouka. 

ŽGS na Vogrskem ima srečanje jutri po maši, v Kromberku pa v četrtek po maši. Povejte 

drug drugemu! 

Župnijska karitas: članice bodo obiskale ostarele v Kromberku 14. do 16. marca, na 

Vogrskem po 20. marcu. 

Ludvika Komela, Breg 20 (82 let) smo pokopali pri Sv. Trojici 8. marca. Naj počiva v miru! 

Križev pot: v Kromberku v petek sodelujejo mladi 8. razreda verouka. 

Obisk in blagoslov družin: ponedeljek, sreda in petek tam, kjer še nisem bil ali vas ni bilo 

doma (povabite me!).  

 

Št. 11 / 13.3.2016 / 5. postna nedelja  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Za Kristusom se hodi v zvestobi in brez zmagoslavja. 

 Čas pričakovanja moramo živeti kot čas pričevanja in vztrajnosti. 

 Zvestoba, vztrajnost in rodovitnost so trije  »elementi« za resničen 

krščanski zakon.  
 

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. 

 

 Na dobro sveto spoved se skrbno pripravimo 

in pristopimo k njej v domači župniji ali drugje, 

kjer je prilika. 

Radijski misijon je na radiu Ognjišče v tem 

tednu od 13. do 20. marca. 

Cvetna ali oljčna nedelja bo prihodnja, ko 

bomo spremljali Jezusa od slovesnega vhoda v 

Jeruzalem do njegovega trpljenja (pasijon). Pred 

mašo blagoslovimo oljčne in druge veje, ki jih 

prinesete. 

 

 

GODOVI: 
 

N 13.03. 5. postna - tiha nedelja 

P 14.03. Matilda, kraljica 

T 15.03. Ludovika de Marillac 

S 16.03. Hilarij Oglejski, škof 

Č 17.03. Patrik, mučenec 

P 18.03. Ciril Jeruzalemski, škof 

S 19.03. Jožef 

N 20.03. Cvetna nedelja 
 

Postni večeri v dvorani Kulturnega doma v Grgarju so ob sredah ob 20. uri. V sredo 

bodo s. Mateja Kraševec, s. Tatjana Lukner in p. Marjan Čuk spregovorili na temo 

Izberi življenje – od nečistosti k ljubezni. 

Križev pot dveh Goric (premišljevanje Gospodovega trpljenja v 4 postajah) bo v petek 

18. marca ob 20. uri. Pričetek v cerkvi sv. Ignacija na Travniku (Gorica - Italija) in sklep 

v cerkvi na Kapeli (Slo). Hodili bomo po poti na Kapelo. S to potjo želimo povezati 

Italijane in Slovence z obeh strani meja v prošnji za Božje usmiljenje v svetem letu. 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

N 13.03. 5. postna nedelja    

P 14.03. 
8.00 

19.00 

v čast Svetemu Duhu 

++ Mugerli 

T 15.03. 

8.00 

19.00 

+ Ana 

+ Andrej Šušmelj 

po maši slavljenje 

S 16.03. 
8.00 

19.00 

v čast Sv. Duhu za milost vere 

+ Ana Rijavec 

Č 17.03. 
8.00 

19.00 

za rajne  

za družino Pintar 

P 18.03. 

  8.00 
18.30 

19.00 

+ Pepca Medvedec 
križev pot  

+ Jožefa Markič (30.dan) 

S 19.03. 
10.00 

19.00 

na čast sv. Jožefu po namenu 

+ Giuseppe Godeas, I.R. 4 

N 20.03.   9.00 + Marjan Vitežnik 

 11.00 za žive in pokojne župljane 

 19.00 + Ivan Bizjak 
 

Skupina Marijino delo ob Besedi 

življenja se sreča v ponedeljek ob 

17.30. 

Skupina starejših ima srečanje v 

sredo ob 17.30. 

Križevemu potu v petek so še 

posebej vabljeni veroučenci iz 1., 2. 

in 3. razreda in njihovi starši.  

Velikonočno spovedovanje: 

v četrtek od 17.h do 18.30: g. Jožko. 

V petek: od 8.-10.h: g. Cvetko; od 

10.-12.h: g. Andrej; od 12.-14.h: g. 

Lojze; od 14.-16.h: g. Jožko; od 16.-

20.h: g. Lojze.  

Starši veroučencev 4., 5. in 6. 

razreda imajo srečanje v četrtek po 

večerni maši. 

Zakonska skupina ima srečanje v 

petek ob 20. uri. 

Veroučenci bodo imeli spoved v času verouka. 

Cvetna nedelja: pred obema dopoldanskima mašama bo blagoslov oljk pred cerkvijo in 

za tem skupen vhod v cerkev. Oljčne vejice bodo na razpolago. 

Starši birmancev: na razpolago so Sveta pisma in prijavite se za romanje v Oglej. 

 

NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila 

 Frančiškova družina se zbere k rednemu mesečnemu srečanju danes ob 16.h.   
 

 Binkoštna dvorana vabi k molitvi pred najsvetejšim danes po večerni sv. maši. 
 

 Večer ob Božji besedi - četrtek, 17.3. ob 19.45. Premišljevali bomo Kristusov 
pasijon. 
 

 Cvetna nedelja - Prihodnjo nedeljo bo blagoslov zelenja pri vseh mašah. Pri 
maši ob 10. uri bo blagoslov zunaj na ploščadi, zato se pred mašo zberemo vsi v 
trikotniku pred cerkvijo. Osrednji del blagoslova je slovesni vhod. Če je večina že 
v cerkvi, tak vhod nima pomena in blagoslov izgubi svoj bistveni del. S slovesnim 
vhodom in odpevom "Slava, hvala in čast, o, Kralj naš, Kristus rešitelj!", storimo 
enako, kot množica z Jezusom teden dni pred Veliko nočjo. Po blagoslovu se bo 
oblikovala procesija s križem na čelu, ki mu sledijo pevci nato vsi ljudje in zadnji 
duhovnik s strežniki. 
 

 V tihem tednu (od 14. do 19. 3.): Za spoved smo vam na razpolago od 18. ure 
naprej. 
 

 Spovedni dan med radijskim misijonom bo v petek, 18.marca. Spovedovanje  
bo od 7. do 19. ure. 
 

 Spoved v velikem tednu: Za spoved smo vam na razpolago vsak dan dopoldan 
od 7. do 12. ure in popoldan od 15. do 19.30. Na veliki četrtek dopoldan ne 
spovedujemo. 
 

 
 

 

RADIJSKI MISIJON 
 

JEZUS, OBLIČJE BOŽJEGA USMILJENJA 
 

Od 13. do 19. marca 2016 bo v programu Radia Ognjišče potekal 11. Radijski misijon, ki 

ga bodo vodili papeški pridigar p. Raniero Cantalamessa in slovenski bratje kapucini. 

Začetek bo v Vipavskem križu (13.3.) ob 10.00 in sklep bo 19.3. ob 10.00 pri svetem 

Jožefu v Mariboru . Somaševanje bo vodil nadškof metropolit Alojzij Cvikl.  
 

Program: 

10.15 Predstavitev kapucinskega svetnika v luči Božjega usmiljenja. 

12.00 Prenos sv. maše iz kapucinske cerkve, kjer bo relikvija sv. p. Pija 

17.00 Osrednji nagovor p. Cantalamesse 

20.00 Prenos rožnega venca 

21.00 Ponovitev nagovora in predstavitve svetnika. 

 
 

Posebnost letošnjega radijskega misijona bo romanje relikvije svetega patra Pija po 

Sloveniji. Sveti pater Pij je sozavetnik svetega leta usmiljenja. Relikvija bo skoraj v vseh 

krajih, kjer delujejo kapucini: 13.3.  v Vipavskem križu. 
 

 

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

