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Tisti, ki dajejo slab zgled, pohujšujejo ljudi. Koliko je mladih fantov, ki zapeljujejo nedolžna dekleta, 
nezvestih zakonskih mož, ki so prelomili svoj zakon, pijancev, ki zapravijo premoženje svoje družine, 
pretepačev, ki prinašajo celim naseljem sovraštvo in tožbe. Vidite, to so resnično zlobni ljudje, ki s 
svojim slabim zgledom pohujšujejo svoje sosede, grabežljivi volkovi, ki mladini raztrgajo dobro vest. 
Naj bodo še tako bogati, sicer še tako pametni, izogibajte se njihove družbe. Kdor se ukvarja s smolo, 
ga smola umaže. Vsak hišni gospodar je pastir svoje družine, njegova sveta naloga je, da varuje svojce 
pred takšnimi volkovi. 

 

Po: A. M. Slomšek, Prazniki – Od pepelnice do zahvalne nedelje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Usmiljenje je v pohujšanje 
'pravičnim' 

V svetem letu smo poklicani upirati pogled v 
usmiljenega Očeta, da bi tako tudi mi sami 
postali znamenje Božjega delovanja.  

Problem nastane, ker smo si vcepili 
mehanizem, po katerem mora biti za vsak 
greh kazen. To, da Bog zastonj odpusti 
otroku, ki je odšel od hiše, ki ne obsodi 
prešuštnice, v nas povzroča ogorčenje. Bolj 
ko se čutimo pravični in verni, bolj smo 
neutrudni in na koncu pravimo, da so 
določene Jezusove besede pretirane.  

  
 

Nad usmiljenjem se pohujšujejo tisti, ki se imajo za pravične. V skušnjavi smo, 
da bi gledali druge in jih videli z njihovimi grehi, pomanjkljivostmi, velikimi 
hudodelstvi. To pa ne pomeni biti kristjan. Jezus nas je učil, da smo vsi 
grešniki, nekdo na tak, drugi na drug način. Nihče ne more soditi drugega, to 
lahko stori samo Gospod. Farizeji in pismouki iz Nove zaveze, ki so 
bili»zakrknjeni pravičneži«, so vedno obstajali in obstajajo tudi danes. Včasih 
jih vidimo, kako bi želeli zaustaviti Božje usmiljenje, ga zadržati v skladu s 
svojimi pravili. 

In kako konkretno živeti usmiljenje? Usmiljenje je treba udejanjati. Najprej je 
pomembno videti, se približati, čutiti usmiljenje in sočutje, ki ju ima vsak 
človek. Zatem pa preiti na delovanje, kajti usmiljenje mora biti drža, 
obnašanje, slog, skrb, zavzetost celotne osebe za drugega. 

Nekateri se pohujšujejo nad papežem Frančiškom zaradi njegovega vztrajanja 
na usmiljenju. Tudi Jezus je bil v pohujšanje drugim. Papež Frančišek zbuja 
pohujšanje, ker komentira in uveljavlja evangelij. V primeru papeža, je 
problem njegov usmiljen obraz, ki je v pohujšanje enako, kot je to bilo 
Jezusovo obličje. 

O da bi v jubilejnem letu vsi doživeli Božje usmiljenje do nas ter postali 
prinašalci usmiljenja drugim. Če se zapremo za Božje usmiljenje in mislimo, 
da to ni edina stvar, ki jo potrebujemo, ker pač potrebujemo nekaj drugega, ne 
bomo nikoli postali usmiljeni in delovali usmiljeno. 
 

SOLKAN 

Bela nedelja 
03.04. –nedelja 
Božjega 
usmiljenja  

   10.00   
  Od 18.00  

19.00 -maša 

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

++Marija in Ivan Koršič 

P –  04.04. -      19.00  ++starši Kosem in Berta Plevanč 
T -   05.04.-    19.00 + Anderlič Anton (kot 30. dan) 
S -   06.04.–    19.00        + Rijavec Danilo iz Dornberka 
Č -   07.04. -    19.00 + Ivan Tratnik 

po maši češčenje - molitev 

P –  08.04   19.00 + Poberaj Pepi in Vikca 

S. – 09.04   19.00 + Srebrnič Györfi Milojka 
3. velikonočna 

nedelja  
   10.00   
  19.00 - 

Skupna žup. maša za žive in ++ 
+Radovan Jug (kot 30. dan) 

 

 Danes vabljeni ste k sklepu 
devetdnevnice v čast Božjemu 
usmiljenju v nedeljo, 3.4. petnajst 
minut pred večerno mašo; molitev 
pred Najsvetejšim od 18.ure dalje 

 Romanje birmancev in njihovih 
staršev v Oglej in na Barbano  bo v 
soboto 9. aprila  z odhodom  ob 
8.uri z avtobusne postaje v Novi 
Gorici 

 Na 3. velikonočno nedeljo, 10.04. 
začnemo Teden molitve za 
duhovne poklice. 

V poslanici za 53. svetovni dan za duhovne poklice, papež Frančišek med drugim piše: 

»Dragi bratje in sestre, kako želim, da bi mogli v tem izrednem jubileju usmiljenja vsi krščeni 
doživeti veselje, da pripadajo Cerkvi! In bi mogli ponovno odkriti, da se poklic kristjana, kakor 
tudi vsak poseben poklic , rodi v okrilju Božjega ljudstva ter je dar Božjega usmiljenja!« 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 3.04. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

†† Barbara Merkelj, 42 

P 4.04. Vogrsko ob 19
h
 † Marjan Gorjan – osmina 

T 5.04. Kromberk ob 19
h
 † Ludvik Komel – 30. dan 

S 6.04. Vogrsko ob 19
h
 †† Henrik in Jožko Jarc, 72 

Č 7.04. Kromberk ob 19
h
 Sv. Duhu za milost vere 

P  8.04. Kromberk ob 19
h
 Za duše v vicah 

S  9.04. Kromberk ob 19
h
 † Ivan Košuta – osmina 

N  

10.04. 

Kromberk ob 9
h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

†† Srečko, Vida Gregorič, 170 
 

Verouk bo reden, samo 

jutri ima verouk na 

Vogrskem le 6. in 3. 

razred. 

Birmanski kandidati, 
na romanje 

odpotujemo v soboto 

ob 8
h
 izpod cerkve v 

Kromberku. S seboj 

vzemite tudi hrano in 

pijačo ter primerno 

opremo. 

Cerkvena pogreba: 30. marca Marjan Gorjan, Vogrsko 64 b (70 let) ter 31. marca Ivan 

Košuta, V. Vodopivca 105 (67 let) v Stari Gori. Naj počivata v miru! 

 

 

Št. 14 / 3.4.2016 / 2. velikonočna nedelja 



 

 

 

 

 

Vse težave v molitvi imajo en sam vzrok:  
molimo, kakor da Bog ne bi bil navzoč. 

(Terezija Avilska) 

Biti morajo ljudje, ki molijo tudi za tiste, ki nikoli ne molijo. 
(Victor Hugo) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRISTUS JE VSTAL – VSTANIMO TUDI MI 
 

Smo sredi praznovanja velikonočnega časa – 50 dni praznujemo 

veliko noč, praznik vstajenja … Toda kaj pravzaprav praznujemo? 

Kristus je vstal. Življenje zmaga nad smrtjo. Luč premaga temo. 

Velika noč je zato praznik pesmi, vstajenjskih pesmi, polnih 

veselja, kot zveni »Aleluja« v velikonočnem jutru. Velikonočno 

veselje se ne zadovolji z govorjeno besedo, hoče več; hoče 

vzklikati, hoče peti, hoče vriskati. Gospod je vstal! 

Tudi zate velja vzklik … Vstani! Postavi se! Kajti Bog ti je pripravil 

pot. Vstani iz svojih grobov, ki si si jih sam skopal – ali pa so ti jih 

skopali drugi. Vstani! Odloži mrtvaške prte, ki te vežejo! Vstani! 

Stopi iz noči v nov dan! Vstani! Sam Bog te vabi in izziva, da te 

potegne iz grobov tvojega življenja. Kliče te v življenje, vsem 

smrtim navkljub. 
 

Odločilno vprašanje ob vsem tem pa je: Hočeš vstati? Hočeš RESNIČNO vstati? Priznam: 

zunaj je temno in hladno, veter neusmiljeno piha. Moraš biti pripravljen, da zapustiš svojo 

jamo. Samo tako, da boš zapustil svojo grobno jamo, boš živel, resnično ŽIVEL! 
 

Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje 
 

 

 

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. 

Bela nedelja danes je tudi nedelja Božjega 

usmiljenja, ko se priporočamo neskončnemu 

Jezusovemu usmiljenju. Če to storimo v 

cerkvi (pri maši) ter smo bili pri sv. spovedi, 

prejeli sv. obhajilo in molimo po papeževem 

namenu, prejmemo popolni odpustek. 

V Oglej, Gradež in na Barbano, torej h 

koreninam naše vere, romamo s pripravniki 

na birmo in spremljevalci v soboto, 9. aprila. 

 

 

GODOVI: 
 

N 3.04. Bela nedelja 

P 4.04. Gospodovo oznanjenje 

T 5.04. Vincencij Ferrer, duhovnik 

S 6.04. Irenej iz Srema, mučenec 

Č 7.04. Aleksandre, mučenec 

P  8.04. Maksim in Timotej, muč. 

S  9.04. Hugo, škof 

N  10.04. 3. velikonočna nedelja 
 

Sveto letno romanje učiteljev in vzgojiteljev koprske škofije bo v soboto: ob 14. 

uri predstavitev Rupnikovega mozaika v Vrhpolju, o nedeljo, ob 15. uri vstop 

skozi svetoletna vrata in molitvena ura, ob 16.h sv. maša, ki jo bo daroval škof 

Jurij Bizjak. Vabi škof in Društvo katoliških pedagogov Slovenije. 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

N 3.04. Nedelja Božjega usmiljenja   

P 4.04. 
8.00 

19.00 

za duše v vicah 

v zahvalo 

T 5.04. 

8.00 

19.00 

v zahvalo za prijateljstvo 

v zahvalo M.B., Cankarjeva 76 

po maši slavljenje 

S 6.04. 
8.00 

19.00 

v čast Svetemu Duhu 

+ Irena Špacapan (30.dan) 

Č 7.04. 
8.00 

19.00 

v čast Svetemu Duhu 

+ Maks Čibej 

P  8.04. 

8.00 

18.00 

19.00 

++ Kenda 

 adoracija in priložnost za spoved  

+ starši Torkar  

S  9.04. 
  8.00 

19.00 

po namenu 

+ Elena in Rudolf Lazar 

N  10.04. 9.00 za zdravje in v dober namen 

 11.00 za župnijo 

 19.00 + Simon Birsa 

 

 

V ponedeljek bomo liturgično 

praznovali praznik Gospodovega 

oznanjenja.  

Prvoobhajanci s starši imajo 

srečanje v torek ob 17.30. 

Katehetski zbor ima srečanje v 

sredo po večerni maši. 

Srečanje srednješolcev je vsak 

petek ob 19.45. 

Birmanci s starši gredo v soboto 

v Oglej in na Barbano. Odhod 

avtobusa z avtobusne postaje bo 

ob 8. uri. S seboj vzemite hrano in 

pijačo. 

Člani molitvenih skupin imajo 

srečanje v soboto ob 17.45. 

Skupini se lahko pridružite tudi 

novi. 

Organisti imajo srečanje v soboto 

po večerni maši. 

 

NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila 

 Srečanje za starše provoobhajancev bo v sredo, 6.4. ob 16.30, v času verouka. 
 

 Kateheza meseca - četrtek ob 19.45, namenjena je odraslim, ki želijo poglabljati 
svoje versko zanje. 
 

 Frančiškov svetni red - ima svoje redno mesečno srečanje v nedeljo 10.3. ob 16. 
uri. 
 

 Birmanska maša - Birmanci sodelujejo pri maši v nedeljo 10.3. ob 18. uri. 
Zberemo se ob 17. uri. 
 

 Zahvaljujem se vsem liturgičnim sodelavcem, čistilcem cerkve, ga. Mirjam in br. 
Miranu za krašenje, ministrantom, pevcem organistom, da ste s svojim trudom in 
talentom pripomogli k globljemu doživljanju velikonočnih praznikov. 
 

 Razsvetljava v cerkvi - Obstoječa razsvetljava je bila urejena ob popotresni 
prenovi cerkve in je potrebna prenove. V pripravi je projekt prenove razsvetljave, 
torej namestitve novih svetil in zamenjave električne inštalacije. Nabirka in ofer 
današnje nedelje bo namenjen temu. 

 
 

 

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

