
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETA MAŠA 

ZA + ŠKOFA METODA PIRIHA 

bo na Sveti Gori v ponedeljek, 5. julija ob 17. uri. 

»Spominjajte se svojih predstojnikov, ki so vam oznanjali Božjo 

besedo; glejte konec njihovega življenja in ravnajte se po njihovi 

veri!« (Heb 13,7). 

Na dan pogreba škofa msgr. Metoda Piriha so veljali strogi ukrepi glede omejitve 

sodelovanja pri bogoslužju, zato so se lahko le redki udeležili njegovega pogreba. Z 

namenom, da se kot škofijsko občestvo Bogu zahvalimo za življenje in delo pokojnega 

škofa Metoda in da skupaj pomolimo na njegovem grobu, bo sveta maša za škofa 

Metoda na njegov godovni dan, v ponedeljek, 5. julija 2021, ob 17.00 na Sveti gori. Po 

sveti maši bo skupna molitev tudi na njegovem grobu. 

 

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. 

 
 

 

V središču je Bog, ne več jaz 

Kot je bilo običajno za vse Jude, je tudi 
Jezus šel vsako soboto v sinagogo.  Med 
njihovim bogoslužjem je bral eno izmed 
poglavij Svetega pisma, nato ga je razložil. 

Nazarečanom njegove besede niso bile 
všeč. Čudili so se, od kod mu to, kar je učil. 
Poznali so ga namreč že od rojstva, 
prepričani, da ga povsem poznajo. Niso 
zmogli sprejeti Božje skrivnosti. 

 

Najstrožji kritiki so najpogosteje ljudje, ki 
so nam blizu, člani družine, sorodniki, 
sosed ali sodelavec. Podobno je doživljal 
tudi Jezus. 

Jezus se je čudil, a jih ni obsodil. Ni jih želel 
na silo prepričati, da ima prav. Odšel je in 
učil drugje. Spoštoval je njihovo svobodo. 
Le svoboda omogoča pravo ljubezen in 
življenje iz vere. 

Argument, ki temelji le na razumu, ne more 
spremeniti prepričanja srca! Nasprotno, 
druge vznemirja in jih vodi proč. 

Tudi če se ne strinjam z mnenjem drugega, 
nas Jezus vabi, da ga vedno spoštujemo! 
Pomemben je trud, da bi živeli kot bratje in 
sestre, kakor nas spodbuja papež 
Frančišek. 

Čemu služi Petrov novčič? 

Leta 2020 se je zbralo za Petrov novčič 21 

milijonov evrov donacij. Denar je bil 

namenjen za evangelizacijo in za socialne 

projekte v podporo Cerkvam v stiski, 

predvsem v državah Afrike, Azije in 

Latinske Amerike.  

Del papeževe dobrodelnosti se nanaša na 

njegovo poslanstvo edinosti v ljubezni, ki 

ga izvaja skozi dikasterije in ustanove 

Rimske kurije v službi vesoljne Cerkve.  

Ko govorimo o posebnih namenih, mislimo 

na za gradnjo cerkva v deželah tretjega 

sveta, na socialne službe kot so bolnišnice 

za otroke ali za podporo šolam tam, kjer 

vlada revščina, podpora navzočnosti 

redovnih skupnosti v okoljih, ki so težka 

zaradi nasilja ali revščine, za izobraževanja 

pastoralnih delavcev, itd. Socialni projekti 

na teh področjih imajo levji delež.  

V zadnjih letih že opažamo manjšanje 

nabirke. Med leti 2015 in 2019 se je 

nabirka zmanjšala za 23%. Poleg tega 

zmanjšanja so bili prihodki leta 2020, v 

prvem letu covida-19 nižji za 18%.  

Zakaj darovati za Petrov novčič? 

Sodelovanje je pomembno, ker si ne 

moremo predstavljati, da bi poslanstvo 

Cerkve lahko vzdrževali brez prispevka 

vernikov.  

 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N 04.7. 
14. nedelja med letom  

- maša: 9. in 11. uri 

P 05.7. 
 8.00 + Ivan in Gizela 

Vodopivec 

T 06.7.   
S 08.7.   
Č 09.7. 19.00 v zahvalo 

P 10.7. 
18.00 

19.00 
adoracija, spoved 

+ Bojan Kovačič 

S 11.7. 19.00 + Franci Simi 

N 12.7. 
  9.00 

11.00 

+ Marija in Franc Leban 
za žive in ++ župljane 

 

Vsem veroučencem priporočam udeležbo 
na oratoriju. Oratorij je krasna dopolnitev 
verouka. 

Počitnice so lep preizkus naše vere. Poleg 
redne molitve ohranimo spoštovanje do 
Gospodovega dne – do nedelje. Ne 
opuščajmo svete maše. 

Za mnoge so počitnice tudi čas duhovne 
poglobitve. Ponudbe za stare in mlade je v 
Sloveniji zelo veliko. Kdor išče, ta najde. 
Če več ne, poskušajte prebrati vsaj eno 
duhovno knjigo. 

Gospod Bogdan Vidmar 1. avgusta nastopi kot župnijski vikar v naši župniji. 
Doma je iz župnije Col. Mašniško posvečenje je prejel pred 30 leti. Najprej je bil 
kaplan v Postojni, nato dve leti kaplan v Novi Gorici (1994-1996), potem je šel tri leta 
za župnika v Slovensko Istro (Movraž, Kubed, Sočerga, Pregara). V letih 1999-2003 je 
na Salezijanski papeški univerzi v Rimu uspešno zaključil podiplomski študij 
pedagogike. V Letih 2003-2012 je bil župnik v Podragi, vmes duhovni vodja na 
Škofijski gimnaziji in v Malem semenišču v Vipavi (2003-2010), v letih 2012-2016 
voditelj pastorale študentov in izobražencev v škofiji Koper ter duhovni pomočnik v 
Kopru. Od leta 2016 je bil duhovni pomočnik v Bovcu. Zdaj prihaja k nam. Sprejmimo 
ga z odprtim srcem in molimo zanj, da bo lahko uresničil svoje poslanstvo med nami. 

Št. 27 / 04.7.2021 / 14. nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

ZAKONSKA LJUBEZEN  
POVEZANA Z BOŽJO 

Mnogi zakoni se slabo končajo, ker se od 

sozakonca pričakuje nekaj popolnega in 
božanskega: popolna ljubezen, popolno 
razumevanje … Gre za pretirane zahteve v 
odnosu do sozakonca, saj samo Bog lahko da 
kaj popolnega. Če pričakujem kaj popolnega 
od človeka, stalno doživljam razočaranja, ker 
opažam, da je ljubezen sozakonca vedno   

omejena (ker jo omejujejo njegova nerazpoloženost, njegove projekcije in rane njegove 
osebne življenjske zgodbe). Tisto, kar mi daje sozakonec, zato nikoli ne zadošča. 

Če pa jemljem ljubezen sozakonca kot odsev Božje ljubezni, potem lahko v njej uživam 

in se je veselim. Zavedam se dejstva, da je ta ljubezen tudi krhka, da bo moj sozakonec 
morda sprva bolj odvisen od svojih ran kakor od ljubezni do mene, vem, da ne morem 
zadržati te ljubezni in da je ne morem zahtevati vedno več; toda lahko jo uživam! 

V njej spoznavam nekaj o polni Božji ljubezni, ljubezni, ki nikoli ne mine in je neizčrpna. 
Če je zakonska ljubezen odprta za Božjo ljubezen, je nikoli ne bodo ogrožali medsebojni 
očitki zakoncev, da ga drugi premalo ljubi. Zakonca se lahko veselita ljubezni sozakonca, 
vendar se ne oklepata te ljubezni, ker dobro vesta, da ju ljubezen, ki jo čutita drug do 
drugega, povezuje z Bogom. Kajti Bog in ne občutje njune ljubezni je pravi temelj, na 
katerem lahko gradita. 

Če ljubezen zakoncev izhaja iz Boga, ta ljubezen nikoli ni dolgočasna. Če jo on 

preplavlja, je tudi v trenutkih naših nepopolnostih v zakonskem odnosu možnost, da 
vedno znova zaživimo v čudoviti harmoniji. 

Po: A. Grün, Zakon – Blagoslov za skupno življenje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedelja Slovencev po svetu je danes, ko se tudi v 

molitvi spominjamo vseh rojakov, ki so odšli v svet - da 

bi ostali zvesti veri in domovini. 

»Petrov novčič« - starodavna nabirka Cerkve za 

naslednika apostola Petra, s katero papež podpira 

karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve 

– je danes. Iskrena hvala! 

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

 

GODOVI: 

N 04.7. 14. ned. med letom 

P 05.7. Ciril in Metod 

T 06.7. Marija Goretti, muč. 

S 08.7. Vilibald, škof 

Č 09.7. Gregor Grassi, škof 

P 10.7. Kitajski mučenci 

S 11.7. Veronika, opatinja 

N 12.7. 15. ned. med letom 
 

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.  

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
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 

P. 05.07.-   19.30 +Anton Srebrnič 

T. 06.07. – 19.30 +Zofija Zavrtanik 
S. 07.07 – 19.30 + Andrej 
Č. 08..07.-  19.00 

19.30 

 -molitev pred Najsvetejšim 
 +Dominik Dakskobler (osm.) 

P. 09.07. – 19.30  +Oton Vižin  (osm.) 
  S. 10.07 – 19.30  za razsvetljenje in dar. Sv.Duha 

14.ned. med 
letom 

11.07.2021 

10. 00 
ter 

19.30 

Župnijska  m. za žive in + 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
… 

 

 Na pobudo pp.Frančiška bomo eno 

nedeljo v bližini goda sv. Joahima in Ane 

(starši Device Marije) obhajali kot nedeljo 

starih staršev. Predvidimo kako! 

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.   

 V ponedeljek, 5. julija na god sv. 

bratov Cirila in Metoda bo sv. maša za  

+ škofa Metoda na Sveti Gori, namesto  pogrebne v času  epidemijskih omejitev.  

 Zvečer 5.7. je v župniji Solkan načrtovano srečanje ŽGS ob 20. uri s predstavniki 
škofije, za tesnejše in bolj zaupno sodelovanje. 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 4. 7. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

† Adelina Masten, Dom. 12 

P. 5. 7. Vogrsko ob 19h  † Vladimir Marc – osmina 

T. 6. 7. Kromberk ob 19h † Hermina Šorli – osmina 

S. 7. 7. Vogrsko ob 19h  † Antonija Šajina, 104 a 

Č. 8. 7. 
Vogrsko ob 18h  

Kromberk ob 19h 

† Miroslav Fornazarič – 

osmina 

† Albert Belingar 

P. 9. 7. Kromberk ob 19h †† starši Zupan in Hvalič 

S. 10. 7. Kromberk ob 19h  † Jožefa Franetič – osmina 

N. 11. 7. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

† Ivan Marvin, 64 c 
 

Noemi prejme v Kromberku 

danes med mašo sveti krst. 

Staršem čestitamo! 

Miloščina je danes kot 

Petrov novčič namenjena 

papežu kot pomoč revnim 

kristjanom po svetu. Hvala! 

Otroci, kdor še ni prejel 

spričevala, naj pride ponj! V 

Kromberku vzemite urnik 

verouka za 2021/22. 

Poroka: na Vogrskem se bosta v soboto poročila Anja in Jure. Čestitamo in želimo 

Božjega blagoslova! 

Rajna: Jožefa Franetič, Vipavska 130 (95 let) je umrla 26. 6., Miroslav Fornazarič, 

Vogrsko 107 (95 let) pa 29. junija 2021. Bog jima daj večni pokoj! 

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 razkužiti roke ob vstopu. Ostali sledite maši preko TV, 

radia ali spleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oratorij-nova-gorica.si/
http://www.grad-miren.si/si
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
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