
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Misel za veliki teden  

Jezus, veličastno si prišel v Jeruzalem. Kot velikemu junaku ti 
je bila izkazana čast.  

V četrtek je bilo pri večerji otožno. Nemir in greh tvojih 
prijateljev. Odhajaš, ne sluteč a vendar veš, da se začenja 
težka pot.  

Veliki petek je rdeč in krvav. Žene in Simon te tolažijo, ti 
pomagajo. Množica kriči. Kje so tvoji prijatelji?  

Ko odhajaš s tega sveta, sta v tvoji družbi levi in desni 
razbojnik.  

Tvoje besede »Oče ako je mogoče naj gre ta kelih mimo 
mene«, so bolečina in stiska vsega človeštva. Umreš za ta 
svet. Nekaterim neumnost. Samo v luči božje ljubezni je 
razumljiva pot tvoje smrti.  

Velika sobota zavita v bolečino tvoje smrti. Molk, molitev, 
zakaj? Ali ne bi pričakovali, da Božji sin umre dostojno?  
 

 

 

 
 

Na Veliko noč je nov svet. Novo življenje. Ti Kristus ga daješ,  ker si dokazal, da 
premagaš temo, smrt in zlo. 

Kaj nam danes pomeni veliki teden?  

To je zgodba božje ljubezni.  Od trenutka,ko je Bog ustvarjal svet, smo bili za vse 
večne čase položeni v naročje božje ljubezni. Kristus je v zgodovini kot človek na 
poseben način s smrtjo na križu pokazal, da svet brez ljubezni ne more živeti.  

V velikem tednu je božja ljubezen uresničena. To ni lahka pot, ampak je pot zrna, 
ki pade v zemljo. Prava in nesebična brezpogojna ljubezen je umiranje za 
bližnjega. Prav zaradi tega bo veliki teden vedno veliki. Prihaja iz božje ljubezni in 
je zaradi božje ljubezni. Trpljenje in preizkušnja velikega tedna je naša pot 
življenja.  

V vsakem dnevu in trenutku zgodovine se Božja ljubezen na 
križu poraja in se daje. Trpljenje je velika grdobija življenja in 
stalna borba s človeškim bitjem. Kristus daje smisel in smer.  

Vstajenje je zmaga božje ljubezni.  

Lep in doživet, veliki teden. Naj bo Kristusova ljubezen s  križa 
upanje in moč za dneve, ko bo najtežje.  

 

 
 

 

SOLKAN 

Cvetna nedelja   

  20.3.2016         
10.00 

 
19.00 

- blagoslov zelenja-oljk  pred 

mašo in skupna žup. maša  
+ Marica Jakin 

P –  21.3. -   19.00 + Boris Markič 
T -   22. 3.- 19.00 + Almira Nemec – kot 30. dan 
S -   23. 3.– 19.00 v zahvalo – Lišter (po maši srečanje 

s 'solkanskimi apostoli') 
Č -   24. 3. - 
veliki četrtek 

 krizmena 
maša-spomin 

19.00 

maša v stolnici v Kopru ob 9.30 
zadnje večerje in umivanja  nog 
+Zavadlav Tomaž in druž. Pavšič Z. 
po maši češčenje - molitev 

P –  25.3. 

veliki petek 

19.00-obredi češčenje križa, pasijon, obhajilo 
po obredih molitev pri Božjem grobu 

S. – 26.3. 

velika sobota 

Blagoslov ognja 
Blagoslov jedi 
19.00 -obredi 

- zjutraj ob 7.h nato vsje s strežniki ob 9.h 
- popold. po dogovoru in 17.00 v cerkvi 

 + Kokošin Cecilija  in procesija 
VELIKA NOČ  - 

  27.3.2016         
10.00 
19.00 

Skupna žup. maša za žive in ++ 
+ Alojzija Bandelj in druž. 

 

- Župnik za spoved od poned. do 
srede vel. tedna: zj.od 7 -8. ure od 
18.00 do maše . 

 Obisk bolnikov in starejših, z 
možnostjo prejema zakramenta 
sprave in obhajila. Spomnite me, v 
kolikor koga nehote prezrem ali ne 
poznam.  Izbrani dnevi zlasti 
ponedeljek in torek.                                                                                     

  Hvala za  oljčne vejice vsem, 
ki ste  jih posredovali drugim! Naj 
najdejo doma, v sobi ob križu  
…primerno mesto!  

'Verouk'  v  velikem tednu naj bo 
zvečer v cerkvi! Na veliki četrtek 
zlasti za  skupini 3. in 4. razreda;  

Skupini 1. in 2. r. na veliki petek zvečer; Vse skupine v spremstvu odraslih. Ostale skupine zlasti 
birmanski kandidati, vse tri dni. Z veroučenci smo  sami (vsaj delno) že poskrbeli za spoved. Sicer pa 

skupaj z odraslimi  poskrbimo, da v pripravi na praznike v letu Božjega usmiljenja ne bomo ostali brez 
spovedi – zakramenta sprave.  
 

 

 

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 20.03. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

†† Jožef Fornazarič in starši,16 

P 21.03. Vogrsko ob 19
h
 Za nove duhovne poklice  

T 22.03. Kromberk ob 19
h
 †† Pavlin, Loke 11 

S 23.03. Vogrsko ob 19
h
 †† Abel in Branko, 126 

Č 24.03. 
Kromberk ob 19

h
 

Vogrsko ob 19
h
 

†† starši Skrt in Humar 

†† Jožef Gorjan, starši, 64 d 

P 25.03. 
Kromberk ob 19

h
 

Vogrsko ob 19
h
 

 Obredi velikega petka 

S 26.03. 
Kromberk ob 19

h
 

Vogrsko ob 19
h
 

† Leonarda Pavlin 

†† Benjamin in starši, 24 

N 27.03. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

†† Fornazarič, 167 
 

Otroci, verouk bo še do 

srede, vsi pa vabljeni k 

obredom. 

Prva spoved letošnjih 

prvoobhajancev bo jutri na 

Vogrskem in v torek v 

Kromberku. 

Velikonočna spoved na 

Vogrskem danes od 14
h
 do 

15
30

 (g. Slavko), župnik pa 

ob maši. 

Križev pot: v sredo na 

Vogrskem in v Kromberku v 

petek ob 15
h
. 

Obredi svetega tridnevja bodo ob 19
h
. Blagoslov velikonočnih jedil bo na veliko soboto na 

Vogrskem po vstajenjski procesiji, v Kromberku pa pri Sv. Trojici ob 15
30

, v župnijski cerkvi 

ob 16
h
, v Lokah ob 16

30
. Miloščina velikega četrtka bo za Župnijsko karitas, na veliki petek za 

Sveto deželo, pri blagoslovu jedil za lačne otroke, na veliko noč pa ofer za župnijo. 

Ostarele in bolne bom obiskal na Vogrskem v sredo, v Kromberku na veliki petek. 

Obisk in blagoslov družin: če želite tam, kjer vas nisem dobil doma, me povabite. Hvala vam 

za sprejem, molitev, pogovor in dar zame (bira), za župnijo ali druge dobre namene. Bog vam 

povrni! 
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SVETO TRIDNEVJE 
Sveto tridnevje je skupno ime za 
zadnje tri dneve Velikega tedna: 
četrtek, petek in soboto.  

Vsak dan tridnevja je dan 
posebnega spomina na dogodke, 
ki so se zvrstili v Jezusovem 
prehodu iz življenja v zadnje 
trpljenje, smrt in vstajenje.  

Za nas pa je vsak dan vabilo, naj 
naredimo notranje prehode k 
ponotranjenju spomina, od 
ponotranjenega spomina k 
pomenu, zame in za nas vse, v 
današnjem svetu in življenju v 
njem. Z začetkom pri sebi. 

Tudi zaradi tega si prizadevajmo, 
da se bomo udeležili in  sodelovali 
pri obredih posameznih dni 
svetega tridnevja. 

 

STROGI POST 

Na Veliki petek bo strogi post.  

Odrasli in otroci darujemo prihranek posta za 
druge, za ljudi, ki so v stisk. 

Otrokom, ker niso vezani na strogi post, 
pomagamo pri izbiri čemu se bodo odpovedali 
(igrice, hrup, računalnik, klepet…).  

Odrasli s službo ali pokojnino: bi šlo v 
dobrodelnost 5 €, kar je približna cena malice?  

 

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. 

Cvetna ali oljčna nedelja je danes, ko vstopamo 

v sveti ali veliki teden Jezusovega trpljenja, 

smrti in vstajenja. Danes blagoslovljeno 

oljčno vejico spoštljivo shranimo doma. 

Velikonočna spoved: če še nismo, pristopimo 

prihodnje dni k zakramentu sprave, da bi s 

čistimi srci obhajali največje praznike 

odrešenja.  

Prihranek ob odpovedi hrani in pijači namenimo 

revnim in pomoči potrebnim 

 

 

GODOVI: 
 

N 20.03. Cvetna nedelja 

P 21.03. Nikolaj iz Flue, kmet 

T 22.03. Lea, spokornica 

S 23.03. Alfonz Turibij, škof 

Č 24.03. Veliki četrtek 

P 25.03. Veliki petek 

S 26.03. Velika sobota 

N 27.03. VELIKA NOČ 
 

Krizmena maša bo na veliki četrtek ob 9
30

 v koprski stolnici, ko s škofom somašujemo 

duhovniki ob posvetitvi sv. krizme ter blagoslovu bolniškega in krstnega olja. 

Jezusa v »božjem grobu« radi počastimo po naših cerkvah od velikega četrtka zvečer 

do velikonočne vigilije v soboto zvečer. Ta čas tudi ne zvonijo zvonovi. 

Strogi post in zdržek od mesnih jedi je na veliki petek; potrudimo se za odpoved. 

 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

N 20.03. Cvetna nedelja    

P 21.03. 
8.00 

19.00 

+Danica Lovrenčič 

+ Jože Ipavec 

T 22.03. 

8.00 

19.00 

+ starši Kuštrin 

+ starši Rijavec  

po maši slavljenje 

S 23.03. 
8.00 

19.00 

v čast sv. Jožefu 

+ Ivana Leban, Ledine 105 (8.dan) 

Č 24.03. 
Veliki 

četrtek 

9.30 

19.00 

krizmena maša v Kopru 

+ starši Konič 

P 25.03. 
Veliki 

petek 

15.00 

19.00 

križev pot  

obredi velikega petka 

S 26.03. 
Velika 

sobota 

17.00 

20.00 

blagoslov velikonočnih jedil 

Velikonočna  vigilija 

+ Dorica Mozetič 

N 27.03.   9.00 + Ivanka Valentinčič 

VELIKA 11.00 za žive in pokojne župljane 

NOČ 19.00 v čast M.B. za zdravje 
 

Priložnost za spoved bo še do četrtka 

eno uro pred in med mašo. 

Versko poglabljanje odraslih bo v 

ponedeljek po večerni maši. 

Pogovarjali se bomo o Jezusovem 

trpljenju in smrti. 

Prvoobhajanci s starši imajo 

srečanje v torek ob 17.30. 

Skupina ločenih ima srečanje v sredo 

ob 20.uri. 

V četrtek in v petek po obredih ste 

povabljeni, da se ustavite pri uri 

molitve.  

Na veliki četrtek bo na hodniku 

košara, da bomo lahko dali svoje 

postne prihranke za Karitas. 

Nabirka na veliki petek je za Cerkev 

v Sveti deželi. Po velikonočni vigiliji 

bo ofer za cerkev in priložnost, da si 

osebno voščimo. 

Na veliko noč ob 9. uri bo maševal g. škof Metod Pirih in podelil zakramente uvajanja 

dvema katehumenoma. 

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

 

 

NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila 

 Verouk - V velikem tednu ima 3. razred verouk izjemoma v torek ob 16.30. 7., 8., in 9. 
razred nima verouka. V tednu po veliki noči ni verouka za vse razrede. 
 

 Veroučenci se namesto verouka v velikem tednu udeležijo večernega bogoslužja na 
veliki četrtek, petek in soboto. 

 

 Spoved v velikem tednu 
o 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. 
 

 Nabirke v velikem tednu: nabirka velikega četrtka je namenjena za potrebe 
župnijske Karitas. Nabirka za božji grob - nabirka velikega petka se odda preko 
Komisariata za Sveto deželo za vzdrževanje kristjanov v Sveti deželi. 
 

 BOGOSLUŽJA V VELIKEM TEDNU 
o Veliki četrtek: - hvalnice in križev pot ob 7. uri zjutraj, sveta maša ob 19. uri. 
o Veliki petek: - hvalnice in križev pot ob 7. uri, obredi ob 19. uri. 
o Velika sobota: - hvalnice in križev pot ob 7. uri, velikonočna vigilija ob 19. uri. 
o Velika noč: Vstajenjska procesija in maša ob 6. uri. Maše ob 8., 10., in 18. uri. 
o Velikonočni ponedeljek: maše po nedeljskem razporedu. 

 

 BLAGOSLOVI JEDIL -Blagoslovi jedil bodo letos ob 14. uri, 15.30 in ob 17. uri. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

