
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obletnica kronanja podobe 

Svetogorske Matere Božje 

 
6. junija leta 1717 je pičenski škof msgr. Jurij 

Frančišek Ksaver de Marotti z dovoljenjem iz 

Vatikana kronal milostno podobo Svetogorske 

Matere Božje. To je bila šele druga, ki je dosegla 

čast kronanja zunaj italijanskih dežel. 

Prva je bila kronana Marijina podoba na Trsatu 

leta 1715, tretja pa v septembru leta 1717 v 

Čestohovi. Marija s Svete Gore, kjer se je 

prikazala skoraj pred 500 leti, je naročila 

postaviti svetišče, da bi molili in prek nje se je 

zgodilo mnogo čudežev. Kraljica Svetogorska 

povezuje Italijane, Furlane, Slovence in je 

pomembna za spravo narodov.  

 

Mlade, ki so končali osnovno šolo, 
dijake in študente vabim, da se 
prijavite na Tedne duhovnosti v 
Stržišče, ki bodo potekali od 4. 
julija do 8. avgusta – od nedelje do 
nedelje. 

Dnevi duhovnosti za fante in 
dekleta v parih od 28. do 31. 
avgusta,  

Vikendi duhovnosti za družine 
od 12. do 15. avgusta ter od 19. do 
22. avgusta.  

Prijavnico lahko dobite na spletni 
strani župnije in gibanja Pot. 
Prijavite se g. Danilu Kobalu na 
tel. 041/860 640 ali na mail. 
danilo.kobal@vrn.si. 

 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; Župnija Nova Gorica - 

Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188;   Župnija Kromberk: tel. 333 25 35; 041/588-964;   Župnija 

Solkan: tel. 300 51 36; 041/549-535. BOLNICA ŠEMPETER: nujni obiski: g. Boris Kretič 069/985 

790 // redni obiski – torek in četrtek: g. Boris Milavec 051/ 489 408. 

 
 

DAR SVOBODE 

Nemalokrat slišimo očitek, zakaj Bog 
dopušča toliko hudega na našem svetu. 
V teh časih predvsem vse, kar je 
povezano s korona virusom. S svojo 
vsemogočnostjo bi vse to vendar lahko 
preprečil!  

Tudi to je stara »zgodba«, katere 
začetek je iskati v poročilu o prvem 
grehu v raju. Bog je ustvaril človeka »po 
svoji podobi«, kot bitje, obdarjeno s 
svobodno voljo, ker ni maral imeti 
poslušnega robota.  

Svoboda je neprecenljiv dar, hkrati pa 
tudi velika odgovornost.  

»Samo v človeških dušah se bije boj 
med dobrim in zlim, samo tu je še 
mogoče vesolje izpopolniti ali pokvariti,« 
piše dr. Janez Janžekovič.  

Svoboda nam ni bila dana v pogubo, 
marveč zato, da bi mogel človek doseči 
najvišjo možno stopnjo sreče, namreč 
zavest, da si je svojo srečo nekoliko tudi 
sam zaslužil. 

 

DOLŽNOST ODGOVORNOSTI 

 

»Zavest odgovornosti pred Bogom daje 
človeškemu življenju tisto zadnjo 
resnost, ki odločanje v dobrem in 
slabem pokaže v vse drugačni luči,« 
piše pokojni nadškof Alojzij Šuštar. 

Kjer se ljudje ne zavedajo svoje 
odgovornosti pred Bogom, sčasoma kaj 
lahko pozabijo tudi na svojo 
odgovornost pred lastno vestjo in pred 
družbo. 

SPRAVA 

Vesel sem, da se v zadnjem času spet 
govori o spravi našega naroda tako ali 
drugače, samo da se o njej pogovarja-
mo kot o neki nujno potrebni stvari, ker 
je naša tako zelo razdeljena realnost 
res že pretežka, da bi se lahko 
sprijaznili z njo. »Če je hiša sama proti 
sebi razdeljena, takšna hiša ne more 
obstati« (Mr 3,25). 

Naj si to priznamo ali ne, smo vedno 
bolj prijatelji vojne, ne miru. Ne, ker bi 
želeli bojev in krvi, ampak ker si želimo, 
da bi bili vsi enaki, taki kot smo mi. 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N 06.6. 
10. nedelja med letom  

- maša: 9. in 11. uri 

P 07.6. 19.00 + Franc Borjančič 

T 08.6. 8.00 ++ Gruden 
S 09.6. 19.00 + Marija Kete 
Č 10.6. 19.00 + sorodniki in prijatelji 
P 11.6. 
Srce 
Jezusovo 

18.00 

19.00 
adoracija, spoved 

v zahvalo 

S 12.6. 19.00 v dober namen 

N 13.6. 
  9.00 
11.00 

za žive in ++ župljane 
+ Anton Modrijančič 

 

Prva nedelja v mesecu – miloščina je 
namenjena obnovi naše cerkve. Hvala za 
vaš dar. 

Župnijska karitas ima srečanje v sredo 
takoj po maši. Pripravljamo srečanje 
karitativnih delavcev z goriškega 
področja, ki bo v torek, 15. junija. 

Veroučna spričevala. Nekaj otrok jih 
še ni dobilo. Vabim, da pridejo po 
spričevala. 
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SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srce Jezusovo: praznik je v petek, v soboto pa 

brezmadežno Marijino srce. Počastimo ju ter se jima 

izročimo in posvetimo! 

Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu, ki ga še 

posebej častimo in se mu priporočamo ob prvih 

petkih. 

Svetogorska Mati Božja – »KRONANCA« bo v soboto 

in v nedeljo. Običajno je ob obletnici kronanja 

svetogorske Kraljice v soboto zvečer maša s procesijo. 

 

GODOVI: 

N 06.6. 10. ned. med letom 

P 07.6. Robert, opat 

T 08.6. Viljem, škof 

S 09.6. Primož in Felicijan, muč. 

Č 10.6. Edvard, duhovnik 

P 11.6. Srce Jezusovo 

S 12.6. Srce Marijino 

N 13.6. 11. nedelja med letom 
 

Greh, ki razjeda evharistično življenje naših skupnosti, je neredko to, da 
vzamemo evharistijo kot nekaj samo po sebi umevnega, dolžnega; 
samozadostno, brez nekega presenečenja in čudenja. 

NOVA GORICA - KAPELA  
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl 

Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.  
 

• Danes je 10. nedelja med letom –  ob 10. uri se bomo s hvaležnostjo spomnili 

pokojne ge. Vere Šenk, ki je s svojo širokosrčnostjo podprla obnovo naših orgel. 

Prenos maše bo po spletu, kot vse nedelje, ter možnostjo prejema obhajila med 
11.15 in 11.45. 
 

• Verouk bomo zaključevali med tednom do nedelje: v ponedeljek z mašo ob 

17.00 bosta imela zaključek 3. in 4. razred, v četrtek z mašo ob 17.00 bosta 

zaključila 5. in 7. razred, v nedeljo, 13. junija ob 10h pa 1., 2. in 6. razred. K 
zaključnim mašam vabimo tudi starše, da se skupaj Bogu zahvalimo za preteklo 

veroučno leto in priporočimo čas počitnic. Razredi, ki vrnejo sposojene knjige, naj 

jih prinesejo k zaključni maši. 
 

• Praznik Srca Jezusovega bomo praznovali v petek, 11. junija z mašama ob 7.00 in 

19.00. Pred večerno mašo ob 18.45 bomo pred Najsvetejšim zmolili litanije Srca 

Jezusovega. 
 

• Devetdnevnica pred birmo – 10 naših birmancev se pod skrbnim vodstvom p. 
Bogdana pripravljajo na prejem zakramenta Sv. Duha. V bližnji pripravi bodo 

preživeli skupne dneve duhovnosti v Strunjanu. Od sobote, 12. junija jih 

podpirajmo, kot župnijska skupnost, do prejema zakramenta v soboto, 19. junija. 
 

• Oratorij za otroke na Kapeli bo od 2. do 7. avgusta. Starši že lahko prijavljate 
otroke. Zaradi znanih razlogov, bo število omejeno. 
 

• Za nedeljske maše se je še vedno potrebno prijavljati na tel.: 05 330 77 50. 

Dovoljeno je večje število udeležencev. Razkuževanje in maske so 

obvezne, prav tako razmik med »mehurčki«. 
 

 

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
10.ned. med 

letom 

06.06.2021 

10. 00 
19.00  - 

19.30  

Župnijska m. za žive in + 

 češčenje   
po namenu B.M. (popr.) 

P. 07.06.-  19.30 +Julij Černe  (kot osm.) 

T. 08.06. 19.30 +Anita Komel (kot osm.) 

S.09.06. 19.30 za ++druž. Golob 

Č.10.06.  19.00  

19.30 

 -molitev pred Najsvetejšim 

+ starši Jesih 

P.11.06. – 
Srce Jezusovo 7.00 

v čast Jezusovemu Srcu 
/p.o./ 

S.12.06. 
19.30 

+starši Makarovič in  
                Jerončič 

11.ned. med 
letom 

13.06.2021 

8.00 
10. 00  

19.00  - 

19.30 

župnijska m. za žive in +  
za birmance, botre in domače 

češčenje / molitev   
p.o.n. 

 

 V TEM TEDNU -  verouk v ponedeljek  ob  
rednem času za skup.7., 8. in 9. razreda. 

-  V  torek vizitacija;  namesto k verouku vabljeni  

- na srečanje z.g. škofom Jurijem B. ob  19.00 

in pri  maši; po maši srečanje za sodelavce- 

člane ŽPS in GS - dvorana v nadstropju 

župnišča 
 

 Devetdnevnico pred birmo nadaljujemo: 
8.dan devetnevnice  - 06.06.,- pri sv. maši v nedeljo   
9. dan devetdnevnice  – petek  
 oz. soboto pred praznikom ob 19.00 

Prva polovica JUNIJA  - bližnja   duhovna  
priprava tudi s spovedjo – ZAKRAMENTOM  
SPRAVE v kolikor  kdo v preteklem tednu ni 
uspel uresničiti načrta.  

Z delno sprostitvijo ukrepov in z dovoljenjem za 50 odstotno zasedenost cerkve. V cerkvi  je 

prostor za več  družinskih članov skupaj in posameznikov z razmikom 1,5 m in uporabo mask, 

razkuževanjem …kar še naprej upoštevamo.  

Na dan birme 13.06. upoštevajmo navodilo, da je cerkev ob 10. uri rezervirana samo za 

birmance, botre in domače. Hvala za razumevanje. Pojdite k sveti maši ob 8. uri,    oz. zvečer ob 

19.30 ali na Sveto Goro oz. sosednjo župnijo. 

 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 6. 6. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† Mozetič 

Za žive in †† župljane 

P. 7. 6. Vogrsko ob 19h  †† Marvin, 51 

T. 8. 6. Kromberk ob 19h †† Ratko 

S. 9. 6. Vogrsko ob 19h  †† Gregorič in Dominko, 47 

Č. 10. 6. Kromberk ob 19h † Ida Hvalič – osmina 

P. 11. 6. Kromberk ob 19h † Alojz Brešan 

S. 12. 6. 
Kromberk ob 10h 

Vogrsko ob 15h 

V čast Sv. Duhu za birmance 

V čast Sv. Duhu, 112 

N. 13. 6. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

†† Benjamin G. in starši, 24 
 

Birmanci, smo v 
devetdnevnici pred birmo. 
Vzemimo resno tudi to 
duhovno pripravo!  
Spoved pred birmo: na 
Vogrskem je danes, 6. 6. od 
15h dalje (g. Marko Kos in 
župnik). Župnik bom na 
razpolago tudi ob mašah med 
tednom, za birmance posebej 
na Vogrskem v sredo in v 
Kromberku v četrtek ob 18h. 

Sveta birma bo v soboto, 12. junija. Zaradi omejitev bo ta maša rezervirana za 
birmance, botre in najožje sorodnike. V Kromberku pridete ob 945, na Vogrskem ob 
1445. Držimo se dogovora s starši in birmanci! 

Otroci in starši, nekateri ste že prejeli spričevala, drugi jih še boste. Prihodnjo nedeljo 

bo v Kromberku katehetska nedelja, na Vogrskem pa 20. junija. 
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