
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POČITNICE –  
ČAS ZA ODKRIVANJE ČUDEŽEV 
 
V naročju Zemlje se nahaja veliko čudežev, ki si želijo 
biti odkriti, toda mi jih ne vidimo. Naše življenje je 
obdano s čudeži, ki želijo razveseljevati naše srce, 
vendar jih ne vidimo. Ker odpremo samo svoje oči, ne 
pa svojega srca. Ker stvari in ljudi, ki nam pridejo 

nasproti, nimamo od srca radi. 
 

 

Nikoli ne boš srečen, če ne boš našel zadovoljstva v soncu, ki sije, v preprosit cvetlici na 
travniku, ki cveti, v otroku, ki gre mimo in te nasmeji. 
 

Če si ogledujemo cvetlice in ptice in ljudi, ker jih imamo od srca radi, potem vedno vidimo 
veliko več, potem dnevno odkrivamo čudeže. Oglej si kdaj oblake, kako se premikajo. Oglej 
si majhnega otroka, kako riše. Njegova domišljija čara z barvicami na majhen kos papirja cel 
svet. Oglej si babico, ki boža mačko, dva zaljubljenca na avtobusni postaji, dojenčka, ki spi v 
otroškem vozičku. 
 

In odkril boš, da v vseh stvareh leži več, kot človek vidi površinsko: spomin na raj. 
V vsakem dnevu tičijo čudeži, človek sploh ne more vseh našteti. 
 

Ko se riba v svojem svetu odpravi na odkrivanje, je zadnje, kar odkrije, voda. Tako je tudi s 
človekom. Najbolj enostavnih in bistvenih reči svojega bivanja se najmanj zaveda. Kako 
pomemben je sveži zrak, ve komaj, ko mu grozi zadušitev. In kako lepo je mogoče dihati, ve 
šele, ko umre. 
 

Veselje ob majhnih dnevnih čudežih: to je ključ, ki nas pripelje do tega, da smo lahko vsak 
dan srečni. 
 

Čas prostih dni je priložnost, da majhni čudeži, ki nas obdajajo, napolnijo naš vsakdan. 
Sreča, ki se je bomo pa naužili, pa naj bo tisto, kar lahko podelimo z ljudmi okoli nas.  

 
Povzeto po: Phil Bosmans 

 

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. 

 
 

 

OD BOGA POSLAN 

 

Božja beseda današnje nedelje nam govori, 
kako Bog v vseh časih pošilja ljudem svoje 
poslance. Izbira, koga sam hoče. Da mu v 
usta svoje besede, ki so besede življenja, 
besede, ki ozdravljajo, besede, ki osvobajajo 
od hudičeve oblasti.  

V stari zavezi je Bog izvoljenemu ljudstvu 
pošiljal preroke. Tudi če so bili na zunaj za 
to službo nepripravni kot pastir Amos. Bog 
gleda na srce. 

Kmalu po nastopu svoje službe popotnega 
učitelja je Jezus iz Nazareta okoli sebe zbiral 
učence, nato pa poklical dvanajst ožjih 
sodelavcev, ki jim pravimo apostoli. To je 
grška beseda, ki pomeni »poslani«. Potem 
ko so bili nekaj časa v njegovi šoli – 
poslušali so njegov nauk, strmeli nad 
njegovimi čudeži, predvsem pa občudovali 
njegovo osebnost – je Učitelj sklenil, da jih 
pošlje »na prakso«.  

 

Od Boga poslani apostol uči predvsem s 
tem, kar je! In tudi mi smo po krstu 
poklicani, da pričujemo. Bog slehernega od 
nas pošilja, da v prvi vrsti učimo s tem, kar 
smo! 

Sveti Avguštin je zapisal, da je Jezus 
razposlal apostole po dva in dva zato, ker 
je hotel s tem pokazati neločljivost obeh 
največjih zapovedi: ne more biti 
oznanjevalec Božje ljubezni nekdo, ki ne 
z na biti pozoren na človeka ob sebi.  

 

Angleški  mislec David Hume (18. stol.) je 
kljub svojim dvomom in neveri včasih 
obiskal bogoslužje, ki ga je vodil pobožen 
duhovnik. Prijatelji so ga vpraševali, kako 
se to sklada z njegovimi načeli, in pojasnil 
jim je: »Veste, ne verjamem vsega, kar 
govori, toda vem, da on sam verjame v to. 
In enkrat na teden rad slišim človeka, ki 
verjame v tisto, kar govori.« 

In kakšni pričevalci smo mi? Smo 
prepričani v to, o čemer bi naj pričevali?  

Kakor učence Jezus danes pošilja tudi nas 
med ljudi, kjer bi naj pričevali o njegovi 
neskončni ljubezni. Res je, vsi nas ne bodo 
sprejeli z našimi pogledi, mislimi in dejanji, 
a ne smemo obupati. V prvi vrsti moramo 
biti mi v to popolnoma prepričani, potem 
bo že naše življenje prepojeno s Kristusom, 
ogromen zgled. 

 

 

 

NOVA  GORICA 
N. 11.7. 15. nedelja med letom - maša: 9. in 11. uri 

P. 12. 7. 19.00 + starši Ščuka in Mozetič 

T. 13. 7. 8.00 + Marica Rijavec 
S. 14. 7. 19.00 + Antonija Ernesta in Rafael Kragelj 
Č. 15. 7.  8.00 ++ Modrijančič in Rosič 

P. 16. 7. 
18.00 

19.00 
adoracija, spoved 

++ Šemule 

S. 17. 7. 19.00 za zdravje, mir, dober namen 

N. 18.7. 
  9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 
+ Jana in Vera Prijon Rakuša 

 

V Družini lahko preberete 
komentar »Zloraba člove-
kovih pravic«, ki ga je 
napisal naš novi vikar g. 
Bogdan Vidmar, ki bo 
prišel med nas 1. avgusta. 

Branje verske literature 
lahko zelo obogatijo 
doživljanje prostega časa, 
dopusta, počirtnic. 

 

Št. 28 / 11.7.2021 / 15. nedelja med letom 
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SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

• Danes je 15. nedeljo med letom – danes goduje tudi sv. Benedikt, opat, ki je 

zavetnik Evrope. Priporočimo narode Evrope velikemu zavetniku, da bi se 

spoštovali in rastli v miru in blagostanju.  
 

• V torek, 6. julija je odšel k svojemu Gospodu p. Pashal Gorjup, ki je z ljubeznijo 
do Nebeške Matere deloval tudi na Sveti Gori. Molimo za pokoj njegove duše. 
 

• Naš frančiškanski red ima v Rimu generalni kapitelj. V torek, 13. julija bodo 

delegati z vsega sveta volili novega vrhovnega predstojnika. Njihovo delo in 

volitve priporočamo v molitev. 
 

• V petek, 16. julija goduje Karmelska MB. V levem hodniku naše cerkve je zelo 
lep oltar Karmelske MB, ki nas spominja na redovnike karmeličane, ki so gradili 

cerkev in samostan. Koncem 17. stoletja so postavili v oltar zelo lep kip Karmelske 

MB, ki je bil pred nedavnim obnovljen. Hvaležni smo dobrotnici obnove ge. Minki s 
Koroške v Avstriji. 

 

• Krištofova nedelja z darovanjem za MIVO bo letos 25. julija. Takrat bomo po 

vseh mašah blagoslavljali vaša vozila, vi pa boste lahko darovali za vozila naših 

misijonarjev. 
 

• Obnova v ladji cerkve se bo nadaljevala med 15. in 20 julijem. Tokratno delo bo 

obsegalo obnovo simsa med stropom in stenami ter rjavih stebrov. Hvaležni 

bomo, če boste delo podprli po svojih močeh. 
 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrudimo se za vsakdanjo molitev, tedensko mašo 
in mesečno spoved – tudi čez poletje! 

V počitnicah ne pozabimo, da nas Bog, po naši vesti, 
vabi, da se oblačimo, obnašajmo in govorimo družbi 
in kraju primerno. 

Oratorij: na Kapeli bo od 2. do 6. avgusta (prijava: 
www.oratorij-nova-gorica.si);  v Šempasu od 16. do 
20 avgusta; v Šempetru od 23. do 28. avgusta. Število 
udeležencev je omejeno! 

 

GODOVI: 

N. 11.7. 15. ned. med letom 

P. 12. 7. Mohor in Fortunat 

T. 13. 7. Henrik, kralj 

S. 14. 7. Božidar, škof 

Č. 15. 7. Bonaventura, škof 

P. 16. 7. Karmelska M.B. 

S. 17. 7. Aleš, spokornik 

N. 18.7. 16. ned. med letom 
 

 

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/ 
15.ned. med 

letom 
11.07.2021 

10. 00 

ter 

19.30 

Skupna ž. maša za žive in + 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
p.o.n. 

 P. 12.07.-   19.30 + Oton Vižin (M.J.) 

T. 13.07. – 19.30 v zahvalo za  zaposlitev 
S. 14.07 – ---        ----- 
Č. 15..07.-  19.00 

19.30 

 -molitev pred Najsvetejšim 
 v zahvalo in dober namen 

P. 16.07.  19.30  +Marija in Jožef Cej 
  S. 17.07 – 19.30  za uspešen posel 
16.ned. med 

letom 
18.07.2021 

10. 00 

ter 

19.30 

Skupna ž.  m. za žive in + 
češčenje / molitev  ob 19. uri 

+ Pavlin Ana  (1. obl.) 
 

Na pobudo papeža Frančiška bomo 

eno nedeljo v bližini goda sv. Joahima in 

Ane (starši Device Marije) obhajali kot 

nedeljo starih staršev 25.07. ko 

obhajamo tudi Krištofovo nedeljo. 

Priporočamo voznikom, da pripeljejo tudi 

stare in tiste, ki bi radi prišli k maši ob 

10.00 v želji, za varstvo na vseh naših 

poteh tudi v prometu.  

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 bližnji prihodnosti god zavetnikov:  Mohorja in Fortunata (12.7.): Kamila de Lellis – 

bolniških strežnikov in 16.7. god Karmelske M.Božje (Karmen). 
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 11. 7. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

† Ivan Marvin, 64 c 

P. 12. 7.   Stržišče ob 1830 V dober namen 

T. 13. 7.   Stržišče ob 1830 Po namenu darovalca 

S. 14. 7.      drugje V dober namen 

Č. 15. 7.   Stržišče ob 1830 Po namenu darovalca 

P. 16. 7.   Stržišče ob 1830 V dober namen 

S. 17. 7.   Stržišče ob 20h Po namenu darovalca 

N. 18. 7. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030 

† Marta Černe 

Za žive in †† župljane 
 

Bog povrni stokratno za 
Petrov novčič prejšnjo 
nedeljo: v Kromberku smo 
zbrali 210 €, na Vogrskem 
100 €. Iskrena hvala vsem! 

Otroci, kdor še ni prejel 
spričevala, naj pride ponj! V 
Kromberku vzemite urnik 
verouka za 2021/22. 

Stržišče: do prihodnje nedelje je teden duhovnosti za mlade kot vsako leto. Vernike 
prosim, da nas podprete z molitvijo. 

V slučaju potrebe se obrnite na g. Lojzeta, župnika v Novi Gorici (041/596 147; 
alojzij.krzisnik@rkc.si). 

Anton Pavšič, Vinka Vodopivca 122 (84 let) je umrl 5. julija 2021. Bog mu 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 m (ne velja za 
gospodinjstvo), nositi masko in si razkužiti roke ob vstopu. Ostali sledite maši preko 
TV, radia ali spleta. 
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