
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDELJA SLOVENCEV PO 

SVETU – 4. julij 2021 

To  je priložnost da se vsaj v duhu 

povežemo z rojaki po svetu. Letos, ko 

obhajamo 30. obletnico slovenske države, je 

pa ta spomin še bolj primeren. 

33. romanje treh Slovenij na Svete 

Višarje bo v nedeljo, 1. avgusta. 

Program: 

10.30 – predavanje zgodovinarja prof. dr. 

Aleša Mavra z naslovom Čas prostosti: V 
čem se je leto 1991 razlikovalo od naših 

dni? 

12.00 – slovesna romarska sveta maša, ki jo 

bo skupaj z izseljenskimi in drugimi 

duhovniki daroval beograjski nadškof msgr. 

Stanislav Hočevar. 

13.00 – kratek program za cerkvijo. 

 

ZBIRANJE SREDSTEV ZA 

POMOČ OTROKOM S ŠOLSKIMI 

POTREBŠČINAMI 

V lanskem letu je Karitas s šolskimi 

potrebščinami pomagala 11.963 socialno 

ogroženim otrokom po Sloveniji. V 

letošnjem  letu so potrebe enake ali še večje. 

 

OTROCI NAS POTREBUJEJO 

Na mizi za tisk v cerkvi so položnice. S 

poslanim SMS sporočilom ZVEZEK5 na 

1919 boste darovali 5 EUR. 

Zvezki in boni ne bodo rešili celotnega 

problema, bodo pa dokaz, da v stiski niso 

sami. Hvala. 
 

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. 

 
 

MOČ BESEDE 

Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« 

kar pomeni: Deklica, rečem ti, vstani! 

Deklica je takoj vstala in hodila; imela je 

namreč dvanajst let. Od začudenja so bili vsi 

iz sebe. (Mr 5,40–42) 

 

Beseda, izgovorjena ali napisana, ima moč, 

da gradi ali da podira. Da daje ali da jemlje. 

Da razodeva ali da prikriva.  

Na začetku stvarjenja je bila beseda in beseda 

je bila Bog. Po besedi je Stvarnik poklical v 

bivanje vse, kar živi.  

Tudi mi ljudje vstopamo v konkretnost 

odnosov po besedi. Z njo sporočamo in se 

sporazumevamo. Vse misli in vsa hotenja 

človeka se osredinijo v besedi in se po njej 

prelivajo v čas. Brez besede smo nemi, 

nesposobni, da bi karkoli posredovali, 

izrazili, poimenovali.  

Beseda torej ni le predmet razodevanja misli 

in čustev, ampak je življenje samo. Zato je 

moč besede neprecenljiva. Če se tega 

zavedamo, bomo z njo ravnali spoštljivo. Ne 

bomo je zlorabljali, a z njo tudi ne skoparili.  

Je energija in frekvenca brezčasnosti, ki nas 
povezuje z Bogom. 

 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

»Bog je človeka ustvaril za 

neminljivost« (Mdr 2,23). 

»Bog ni narédil smrti, ne veselí se 

propada živega. Vse je namreč ustvaril 

za bivanj.« (Mdr 1,13). 

 

Toda od kod potem bolečina in smrt, 

posebej še trpljenje, ki zadene dobre in 

pravične? To je vprašanje, ki muči človeka 

vseh časov.  

Svetopisemski pisatelji (še bolj pa Jezus 

sam) razlikujejo dvojno smrt: naravno, ki 

je pogojna s končnostjo ustvarjenega bitja, 

in drugo, nenaravno smrt, katere 

povzročitelj je človek s svojim uporom 

Bogu.  

Jezusove besede: »Kdor veruje vanj, 

vekomaj ne bo umrl« (Jn 11,26), so luč, ki 

posveti v to skrivnost in ponudi ključ za 

razumevanje in rešitev tega večnega 

vprašanja. 

 

Nebeški Oče, vodi naše misli, besede in 

dejanja, da bomo ohranjali trdno vero in 
s teboj večno živeli. Amen.  
  

Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 
 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N 27.6. 
13. nedelja med letom  

- maša: 9. in 11. uri 

P 28.6. 19.00 + Danijel Žabot 

T 29.6. 08.00 + starši Kuštrin 
S 30.6. 08.00 za zdravje 
Č 01.7. 19.00 + Dolores Istinič 

P 02.7. 
1. petek 

17.30 

19.00 
adoracija, spoved 

+ Filomena Jug (8. dan) 

S 03.7. 
1. sobota 

19.00 + Žan Mervič (8. dan) 

N 04.7. 
  9.00 

11.00 

v čast Svetemu Duhu 
za žive in ++ župljane 

 

Srečanje organistov bo v ponedeljek ob 
19.30. 

Praznik sv. Petra in Pavla bo v torek. To 
je dan posvečevanja novomašnikov in 
molitve za svetost duhovnikov in za nove 
duhovne poklice. 

Prvi petek in prva sobota sta posebna 
milostna dneva. Za 1. petek dopoldne bo 
obisk bolnikov in ostarelih na domu in 
priložnost za prejem zakramentov. Kdor 
želi, naj samo sporoči. 

V petek od 17.30 dalje bo na razpolago za spoved. g. Cvetko Valič. Dobra spoved 
daje veliko moči življenju. 

Št. 26 / 27.6.2021 / 13. nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duhovniško posvečenje. Na praznik sv. Petra in 
Pavla bo v Kopru ob 17:00 duhovniško posvečenje 
diakona Tilna Kocjančiča iz župnije Bertoki. 

Zlatomašnik: v soboto, 3. julija 2021 bo v koprski 

stolnici ob 10h obhajal zlato mašo naš škof dr. Jurij 

Bizjak. Podprimo ga z molitvijo in prosimo za nove 

duhovne poklice! 

Nedelja Slovencev po svetu bo 4. julija 2021. To  je 
priložnost da se v duhu povežemo z rojaki po svetu. 

 

GODOVI: 

N 27.6. 13. ned. med letom 

P 28.6. Irenej, škof 

T 29.6. Peter in Pavel, apostola 

S 30.6. Ladislav Ogrski, kralj 

Č 01.7. Estera, sp. žena 

P 02.7. 1. petek 

S 03.7. Tomaž, apostol 

N 04.7. 14. ned. med letom 
 

»Petrov novčič« - starodavna nabirka Cerkve za naslednika apostola Petra, s 
katero papež podpira karitativna dela – bo prihodnjo nedeljo. Že vnaprej hvala! 

Oratorij: na Kapeli bo od 2. do 6. avgusta (prijava: www.oratorij-nova-gorica.si); na 

Mirenskem Gradu od 5. do 10. julija (www.grad-miren.si/si); v Šempetru od 23. do 

28. avgusta; v Šempasu od 16. do 20 avgusta. Število udeležencev je omejeno! 

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 13. nedeljo med letom – danes zadnjič prenašamo sveto mašo ob 10. 

uri po spletu. Za vse, ki se želite udeležiti svete maše je dovolj prostora. Danes bodo 

trije otroci prejeli zakrament svetega krsta. Čestitamo družinam in jih podpirajmo z 

molitvijo. 
 

• 30 let naše države Slovenije – upam, da ste ponosni na svojo državo praznovali 

30 - letnico. V trinajstih stoletjih smo generacija, ki se preizkuša v svoji lastni državi. 
Ni vse tako kot smo morda pričakovali, vendar je država naša in smo gospodarji 

svoje prihodnosti. Kristjani smo še posebej povabljeni, da poleg molitve za 

Domovino, predvsem živimo zvestobo evangeliju. Tako bomo dali pečat kot kristjani 
in državljani. 
 

• V torek godujeta apostola Peter in Pavel – maši bosta ob 7.00 in 19.00. To je 

dan, ko škofje posvečujejo nove duhovnike. Gospod še vedno kliče, poskrbimo za 

molitveno spremstvo vsem, ki so na poti odločanja. Ta dan pa tudi večina posvečenih 

praznuje obletnice, ko so Gospodu izrekli svoj «Da!«. Postati duhovnik pomeni s 

svojimi darovi oznanjati Gospoda, služiti božjemu ljudstvu.  
 

• Prihodnjo, 14. nedeljo med letom bo pri maši ob 10. uri sodeloval zbor iz 

Trevisa. 
 

• Oratorij za otroke na Kapeli bo od 2. do 6. avgusta. Starši že lahko prijavljate 

otroke. Zaradi znanih razlogov, bo število omejeno. 
 

Nošenje mask in razkuževanje ter razdalja so še vedno obvezni pogoji za 

udeležbo pri maši. 

 

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

letom 
27.06.2021 

10. 00 

ter 

19.00  - 

19.30 

Župnijska  m. za žive in +  
krst  Benjamina med mašo 
češčenje / molitev   
+Robert Zadnik  

P. 28.06.-   19.30 +  Miroslav Komjanc 

T. 29.06. – 19.30 za duhovne poklice 
S. 30.06 – 19.30 +Jožef Zorč (kot osm) 
Č. 01..06.-  19.00 

19.30 

 -molitev pred Najsvetejšim 

za župnijske sodelavce 
P. 02.07. – 
prvi petek 

19.30 
+ Anita in Marjo Komel (kot 30. 

dan) 
  S. 03.07 – 
prva sobota 

19.30 + Jožef Koršič 

13.ned. med 
letom 

04.07.2021 

10. 00 

ter 

19.00  - 

19.30 

Župnijska  m. za žive in +  
krst Vala po sv. maši 
češčenje / molitev   
za + Remiaš 

 

 Poživimo molitev –osebno, 

skupno drug za drugega in za 

župnijo. Med počitnicami naj nas v cerkvi in 

doma povezuje molitev  k angelom varuhom 

»Sveti angel varuh …« v skrbi za telesno, 

duševno in duhovno zdravje občestva in 

naroda.                                  

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU – 4. 

julij 2021  

Prvi petek in prva sobota v mesecu; obisk 

starejših in bolnikov. 

 V prihodnjem tednu, 5. julija na god sv. 
bratov Cirila in Metoda sv. maša za + škofa 
Metoda na Sveti Gori;  Zvečer 5.7. je v župniji 
Solkan načrtovano srečanje ŽGS .ob 20. uri 
kot je bilo predvideno pri vizitaciji. 

 V ned., 4.7. ob 18. uri vabim k srečanju družine skupaj  z otroci dosedanjega 3.razreda. 

Veroučna spričevala – vsaj nekatera bodo »posebej opremljena« za nov začetek. Na razpolago 
v zakristiji bodo do konca julija -vsa, ki so še ostala. 
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 27. 6. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 
V zahvalo in priprošnjo, 42 a 

P. 28. 6. Vogrsko ob 17h  † Vladimir Marc - pogrebna 

T. 29. 6. Kromberk ob 19h † Olga Koradin – osmina 

S. 30. 6. Vogrsko ob 19h  †† Stanislav, Marija Marc,55a 

Č. 1. 7. Kromberk ob 19h † Miroslav Širok 

P. 2. 7. Kromberk ob 19h Za žive in †† Bukovič 

S. 3. 7. Kromberk ob 19h  †† Kobal, Grajska 4 

N. 4. 7. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

† Adelina Masten, Dom. 12 
 

Vogrsko: iskrena hvala 

vsem, ki ste pripravili lepo 

slovesnost prvega svetega 

obhajila. 

Otroci, kdor še ni prejel 
spričevala, naj pride ponj! 

Kromberk: na razpolago je 
urnik s povabilom k vpisu v 
veroučno leto 2021/22. 

Rajna: Hermina Šorli, Iztokova 14 (90 let) je umrla 18. 6., Vladimir Marc, Vogrsko 
55 a (70 let) pa 23. junija 2021. Bog jima daj večni pokoj! 

Prvi petek in sobota vabita k prejemu zakramentov in češčenju Jezusovega in 
Marijinega srca. V petek se zamenjava z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h dalje. 

COVID-19 – sledite sporočilom preko medijev in na www.zng.si ter FB Župnija 
Kromberk! Pri maši moramo biti v cerkvi v medosebni razdalji 1,5 m (ne velja za 
gospodinjstvo), nositi masko in si razkužit roke ob vstopu. Ostali sledite maši preko 
TV, radia ali spleta. 
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