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ZVESTA LJUBEZEN VIDI DALEČ 
 

Današnji evangelij pravi, da je Janez »videl in 
veroval«. Janez vidi več kot samo povoje in prt. On 
vidi, kaj to pomeni: da je Jezus vstal od mrtvih.  

Zakaj Janez vidi več? Janez je bil učenec, ki je Jezusu 
ostal zvest v najtežjih trenutkih, ko so ga drugi 
zapustili. Ljubezen, s katero je v preizkušnji ostal 
zvest Kristusu, mu je omogočala, da je videl več. 
Ljubezen zmore »videti tudi skozi temo«.  

Da, ljubezen vidi več.  
  

 

 Ko mladostnika ni dolgo v noč domov, ga mati čaka. Vsi bodo videli prazno posteljo in lahko 
bodo rekli, da ni domov ponočnjaka, pokvarjenca. Mati pa ne vidi samo prazne postelje, ampak 
ji njena ljubezen omogoča, da vidi več: da ni njenega otroka.  

Ljubezen vidi več, vidi stvari, ki jih drugi ne vidijo, vidi pa tudi naprej.  

Današnji ljudje velikokrat napačno pojmujejo ljubezen. Tako starši mislijo, da je ljubezen to, da 
otrokom vse dovolijo, da na primer pustijo, da otroci ob nedeljah spijo in ne gredo k maši. »Naj 
si odpočijejo,« jih opravičijo. Za post in odpoved so po njihovem mnenju premladi. »Žrtve niso 
sposobni. K verouku jih ne smemo siliti. Nobene sile!« 

Vendar to ni ljubezen. Prava ljubezen vidi več, vidi dlje.  

Če bomo danes vse (po)pustili otroku, da dela, kar hoče, potem ga vzgajamo za jutrišnjega 
lenuha, neurejenega in nezanesljivega človeka, morda celo alkoholika in narkomana.  

Starši pa, ki otrokom posredujejo vero, jim bodo dali trdne temelje za življenje.  

Ljubezni je lastno, da vidi več in da vidi naprej ter zazna, v kakšno prihodnjo nesrečo bodo 
privedle ljudi današnje napake in nepravilnosti. 

Naj nam Vstali podari tako ljubezen, ki bo videla več in bo videla naprej ter da bi v vsakem 
človeku videli njegovo neskončno dostojanstvo.  

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 

 

 

Naj Jezusovo vstajenje,  

njegova zmaga nad grehom in smrtjo,  

prežari vse vernike in vse ljudi dobre volje,  

da bi v moči velikonočnih milosti prenašali 

vsakdanje težave, preizkušnje in nadloge,  

saj le preko Kalvarije gre pot v radost odrešenja! 
 

 

 

SOLKAN 

VELIKA NOČ  - 

  27.3.2016         
   10.00   
   19.00  - 
devetnevnica 

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

P –  28.3. -   
Velikonoč. 
poned. 

   19.00  
 devetnevnica 

+Mugerli Andrejka 

T -   29. 3.- 
velikonoč. osmina 

   19.00 
devetnevnica 

++Črtomir Roland, Vasilij 

S -   30. 3.– 
velikonoč. 
osmina 

   19.00      

devetnevnica   
++ Birsa 

Č -   31. 3. - 
velikonoč. 
osmina 

   19.00 

devetnevnica 

++Pavla in Avgust Konjedic 
po maši češčenje - molitev 

P –  01.04 
prvi petek   

  19.00 
devetnevnica 

za ++ iz druž. Srebrnič 

S. – 02.04 
prva sobota  

19.00  
devetnevnica 

+Ignac in Helena Prinčič 

Bela nedelja - 

  03.4.2016  - 
ned.Božjega 
usmiljenje       

   10.00   
  Od 18.00  

  19.00 -maša 

 Skupna žup. maša za žive in ++ 
molitev  pred Najsvetejšim - češčenje 

++Marija in Ivan Koršič 
 

PRIDRUŽUJEM SE VOŠČI-

LOM, KI SO NAM JIH 

NAMENILI NAŠI ŠKOFJE  in 

mnogi drugi v pisni obliki, po 

znamenju pirha, osebni in skupni 

molitvi, ter se obenem 

zahvaljujem Bogu in vam. Veselo 

in blagoslovljeno Veliko noč. 

Aleluja! Župnik  Jožko 
 

 Vabljeni ste k 
devetdnevnici v čast Božjemu 
usmiljenju. 
 

 Romanje birmancev in 
njihovih staršev v Oglej in na 
Barbano  bo v soboto 9. aprila. 
Kdor se še ni prijavil, naj to naredi 
nemudoma. 

 Hvala za  oljčne vejice, ki ste  jih posredovali drugim; blagoslovljene nesli bolnikom, ki ste 
odgovorno sprejeli sodelovanje pri bogoslužju, od pevskega zbora  navzdol. Veliko nujnega in 
potrebnega smo tud opustili.  Bog naj blagoslovi vse sodelavce pri verouku, križevem potu (letos tudi 
k sv. Katarini). Hvala za namenske darove v cerkvi v  velikem tednu,  vključno z darom in 
mnogovrstno pozornostjo do župnika…Bog povrni! 
 

 

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 27.03. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

†† Fornazarič, 167 

P 28.03. 
Kromberk ob 9

h
  

Vogrsko ob 10
30

 

†† Pavlin, Loke 14 

† Izidor Gregorič, 6 

T 29.03. Kromberk ob 19
h
 

†† Franc Komel, Jožef 

Obljubek 

S 30.03. Vogrsko ob 19
h
 † Jožef Fornazarič – obletna 

Č 31.03. Kromberk ob 19
h
 

†† Henrik in Ljudmila 

Štrukelj 

P  1.04. Kromberk ob 19
h
 †† Faganel 

S  2.04. Kromberk ob 19
h
  Za srečno zadnjo uro 

N  3.04. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

† Barbara Merkelj, 42 
 

Iskrena hvala in Bog povrni 

vsem, ki ste se potrudili za 

tako lep in doživet veliki 

teden in velikonočne 

praznike z bogatimi obredi. 

Verouk bo reden razen jutri, 

ko je dela prost dan. Na 

Vogrskem bodo jutri po 

maši peli otroci z Vogrskega 

in Bukovice. Dobrodošli! 

Na prvi petek se zamenjava z 

župnikom Lojzetom: od 18
h
 

dalje bo prilika za spoved. 

 

Blagoslov družin sem zaključil. Bog povrni vašo prijaznost. Dobrotnikov se 

spominjam v molitvi in pri maši. Če kje nisem bil in bi želeli obiska, me povabite! 

 

Št. 13 / 27.3.2016 / VELIKA NOČ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristus si ne želi nobenih občudovalcev, temveč tiste, ki mu sledijo. 
(Soren Kierkegaard)  

 

 

 

 

Svetoletno romanje učiteljev in vzgojiteljev 
koprske škofije 

 

Log pri Vipavi, 10. april 2016 
 

14.00 zbiranje v Vrhpolju, razlaga mozaika p. Rupnika 
14.50 odhod v Log pri Vipavi 
15.00 razlaga in vstop skozi svetoletna vrata, molitvena ura 
16.00 sv. maša, ki jo bo daroval škof Bizjak 
17.30 pogovor učiteljev in vzgojiteljev s škofom Bizjakom 

 
 

 

 

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. 

Hvala vsem župnijskim sodelavcem, ki ste 

pomagali obogatiti velikonočne praznike s 

sodelovanjem,  petjem, s čiščenjem in krašenjem, z 

molitvijo in še čem. 

Bog povrni stokratno tudi vsem, ki ste 

velikodušno prinesli svoj dar za Župnijsko karitas, 

za kristjane v Sveti deželi, za pomoči potrebne in 

za naše župnijske potrebe. 

11. razstava velikonočnih pirhov bo na Sveti 

Gori do naslednje nedelje v Frančiškovi dvorani. 

 

 

GODOVI: 
 

N 27.03. VELIKA  NOČ 

P 28.03. Velikonočni ponedeljek 

T 29.03. Bertold, red.ustanovitelj 

S 30.03. Janez Klimak, opat 

Č 31.03. Gvido, opat 

P  1.04. Prvi petek 

S  2.04. Prva sobota 

N  3.04. VELIKA NOČ 
 

Goriška območna karitas ima srečanje pri cerkvi Kristusa Odrešenika v torek ob 19
30

. 

Teološki simpozij bo v Vipavi v četrtek ob 9
h
. 

Prvi petek in prva sobota vabita k prejemu zakramentov in češčenju Jezusovega in 

Marijinega srca. 

PORČINJ: otvoritev romarske  sezone bo v soboto s sv. mašo ob 10.30 v slovenščini. 

 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

N 27.03. VELIKA NOČ   

P 28.03. 
Vel. 

ponedeljek 

9.00 

16.00 

19.00 

+ Alojz in Amalija Velikonja 

Velikonočni koncert 

+ starši Faganel 

T 29.03. 

8.00 

19.00 

v čast Svetemu Duhu 

+ Marija Malnič  

po maši slavljenje 

S 30.03. 
8.00 

19.00 

za zdravje 

+ starši Stepančič 

Č 31.03. 
8.00 

19.00 

+ Vladimir Šuligoj 

v čast Svetogorski M.B. za zdravje 

P  1.04. 
Prvi petek 

8.00 

17.30 

19.00 

++ Cej 

priložnost za spoved  

v čast Srcu Jezusovemu za 
spreobrnjenje  

S  2.04. 
Prva sobota 

  8.00 

19.00 

v zahvalo M.B. 

+ Marta Samokec 

N  3.04. 10.00 na Sveti Gori za župnijo 

 19.00 + Edvard Petrovčič 
 

Hvala vsem, ki ste sodelovali in 

omogočili lepo praznovanje 

Jezusovega vstajenja. 

Velikonočni koncert Prvačke pleh 

muzike z gosti bo v ponedeljek ob 

16.uri. 

Na prvi petek bo celodnevno 

češčenje Najsvetejšega: od jutranje do 

večerne maše. Od 17.30 bo priložnost 

za sveto spoved. Potrudimo se  

narediti devet prvih petkov: devet 

mesec zaporedoma opravimo sveto 

spoved in smo pri maši. 

V pripravi na sprejem Fatimske 

Marije (22. julija 2016) priporočam 

tudi pet prvih sobot: spoved, maša, 

del rožnega venca in 15 minut 

razmišljanja o eni skrivnosti rožnega 

venca. 

Bela nedelja ali nedelja Božjega 

usmiljenja je župnijsko romanje na 

Sveto Goro. Peš romanje ob 6.30 iz cerkve – blagoslov romarjev. Ob 8.00 se romanje 

nadaljuje s Prevala. Od tam se bo molilo križev pot. Na Sveti Gori se dobimo ob 9.30 pri 

pokopališču (WC, voda), nato se podamo skupaj v baziliko, ko nas bodo pri svetih vratih 

sprejeli patri. Po maši nam bodo skavti ponudili čaj in kavo in za otroke bodo imeli 

razne igrice. Za hrano poskrbite sami. Naj bo to pravo župnijsko romanje v svetem letu. 

 

NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila 

 Danes pričnemo zbirati mašne namene za mesec maj. 
 

 Praznik Gospodovega oznanjenja Mariji bomo letos liturgično obhajali v ponedeljek 4. 
aprila, ponedeljek po Beli nedelji, ker je ta dan (25.3.) bil Veliki petek. Maše bodo ob 
7., 10., in 19. uri. 
 

 V tednu po veliki noči ni verouka. 
 

 V tem tednu NI četrtkovega večera za odrasle. 
 

 Provincialni kapitelj - V tednu po Veliki noči bratje Frančiškani obhajamo provincialni 
kapitelj v Nazarjah. To je srečanje v katerem ovrednotimo življenje in delo preteklih 
treh let in začrtamo smernice za naprej. Letos bo izvoljeno tudi novo vodstvo naše 
province (provincialni minister in njegovi svetovalci). Delo kapitlja priporočamo tudi 
vaši molitvi. 
 

 Župnijsko žegnanje - Nedelja božjega usmiljenja, 3.4. Sodelavci za pripravo pogostitev 
in slovesnosti se srečamo v torek, 29. 4. ob 19.45. Povabljeni tisti, ki ste pripravljeni 
dati kakšno roko pri pripravi pogostitve in drugih organizacijskih stvareh. Za praznik 
bo gost prejšnji župnik p. Krizostom. Nabirka bo namenjena za prenovo razsvetljave v 
naši cerkvi. 
 

 Velikonočno voščilo - Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je 
Kristus… (Kol 3,1) Ta pogled navzgor, h Kristusu, naj nam pomaga, da nas ne premotita 
strah in obup nad bolečino in trpljenjem na svetu. Kristus je vstal zate in zame in to je 
upanje, ki ne osramoti. Bratje Frančiškani vam želimo doživeto in blagoslovljeno 
Veliko noč. 

 
 

 

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

