
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 

Na Krištofovo nedeljo, ob godu sv. Krištofa 

(24. 7.), je pri nas že od leta 1987 darovanje za 

vozila, namenjena misijonarjem. Pobudo za to 

je dala organizacija MIVA, akcija pa poteka pri 

nas pod geslom »Za vsak srečno prevožen 

kilometer en stotin«.  

Vsekakor je vsakdo izmed nas iskreno 

povabljen, da po svojih močeh podpre to akcijo 

zbiranja sredstev za najrazličnejša prevozna 

sredstva, namenjena našim misijonarjem. 
 

 

Tragika mladega človeka je v tem,  
da sanja samo o velikih  

in slavnih nalogah,  
mora pa živeti sredi samih 

malenkosti.  
Življenje pa zaradi sanj  
ne postane drugačno. 

(Stanko Cajnkar) 

 
Bog bo blagoslovil našo jed,  

samo če se hvaležno spominjamo  
vseh tistih, ki so nam z delom  

svojih rok pridelali in pripravili živež. 

(Friedrich W. Foerster) 

 

 

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. 

 
 

 

»LAČNE JE NAPOLNIL Z 
DOBROTAMI« 

Zbrala se je velika množica, da bi slišala 
Jezusa, kajti bili so lačni besede življenja.  

Izraelsko ljudstvo je čakalo na preroka, ki 
jim ga je Mojzes obljubil.  

Jezus o sebi trdi to, kar lahko reče le Bog 
sam: Jaz sem pravi nebeški kruh, ki lahko 
potešim vašo najglobljo lakoto.  

Geste, ko pomnoži kruh in ribe ter nahrani 
množico, nas spominjajo na zadnjo večerjo 
z njegovimi učenci. Te geste lahko vedno 
vidimo  pri vsakem obhajanju evharistije.  

Evharistična hrana nas združi z Jezusom 
Kristusom, saj nas naredi deležne 
njegovega poveličanega življenja.  

Ignacij Antiohijski (35–107 po Kr.) pravi, 
da je evharistija »tisti kruh, ki je protistrup 
za smrt in hrana, da večno živimo v Jezusu 
Kristusu«.  

Po obhajanju in prejemanju evharistije 
postajamo vedno bolj živo in vidno 
Kristusovo telo sredi tega sveta.  

Nahranitev pet tisoč mož razkriva izjemno 
velikodušnost Boga do nas.  

Hkrati pa nas naredi radodarne, in nam da 
okušati radost biti skupaj z njim kruh 
življenja za ljudi. 

 

Papež Frančišek ustanovil  

Svetovni dan starih staršev in ostarelih 

25.7.2021 

 

Starost je milost, je poslanstvo, je 

poklicanost. Da starostniki ne bi ostali 

pozabljeni, bo Cerkev vsako četrto 

nedeljo v juliju obhajala svetovni dan 

starih staršev in ostarelih.  

 Papež je zapisal: »Potrebujemo ostarele, 

ki molijo, kajti starost nam je dana ravno 

za to. Mlade ambiciozneže lahko 

spomnimo, da je življenje brez ljubezni 

suhoparno življenje. Prestrašenim mladim 

lahko rečemo, da se strah pred 

prihodnostjo lahko premaga. Mlade, 

pretirano zaljubljene vase, lahko 

spomnimo, da je večje veselje v dajanju 

kot prejemanju. Dedki in babice 

oblikujejo stalni zbor velikega duhovnega 

svetišča, kjer molitev prošnje in pesem 

hvalnica podpirata skupnost, ki dela in se 

bori na polju življenja.« 

Papež starostnike pogosto opredeljuje kot 

bogat zaklad modrosti, ki s tem, da 

predstavlja spomin preteklosti, zagotavlja 

tudi prihodnost. Kvaliteta neke družbe se 

kaže v njenem odnosu do ostarelih.  
 

 
 

NOVA  GORICA 
N. 25.7. 17. nedelja med letom - maša: 9. in 11. uri 

P. 26.7.  8.00 za zdravje, mir, dober namen 

T. 27.7. 
19.00 + Radoslava Bavdaž, Prvomajska 90 

(8. dan) 
S. 28.7. 19.00 + Avguštin Merljak 
Č. 29.7.  8.00 za zdravje 

P. 30.7. 
18.00 

19.00 
adoracija, spoved 

+ Milenka in ++ sorodnike 

S. 31.7.  8.00 + Marija Bratina 

N. 01.8. 
  9.00 

11.00 

+ starši Baskar 
za žive in ++ župljane 

 

Skavti danes s sveto mašo 
ob 14. uri zaključujejo svoj 
tabor v Selišču pri Tolminu. 

Naslednjo nedeljo ob 9. 
uri nastopi vikar g. 
Bogdan Vidmar. Skupaj se 
bova trudila narediti čim več 
dobrega v župniji in če bo 
potrebno, bova pomagala 
tudi drugim, ko bodo 
potrebovali pomoč.  

Gospod Bogdan pa mi je napisal: »Čeprav ne razumem niti samega sebe, niti 
odločitve škofa Jurija in še manj Božjih poti, prihajam v Novo Gorico. Upam, da bom s 
pomočjo župnijskega občestva in nebeških priprošnjikov, čim bolj, kljub raznim 
omejitvam, šibkim točkam in kaotični situaciji v kateri se nahaja človeštvo, izpolnil 
zaupano mi poslanstvo.« 

Št. 30 / 25.7.2021 / 17. nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
https://katoliska-cerkev.si/img/news/2021/02-feb/3e4645bb9828bedf0fc6ea9b11e06540f791f6b9.jpeg


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

• Krištofova nedelja z darovanjem za MIVO je danes. Po vseh mašah 

blagoslavljamo vaša vozila. Prejeli boste nalepko sv. Krištofova in darovali za 

MIVO – misijonska vozila. Bog povrni vašo darežljivost za Slovenske misijonarje. 
 

• Jutri, na god sv. Ane in Joahima bodo postavljali delovne odre na zadnji polovici 

cerkve. Nadaljujemo z obnovo na simsih pod stropom in rjavih stebrih. Delo naj 

bi se zaključilo konec oktobra, potem se bo oder prestavil na prvo polovico 

cerkvene ladje. Zahvaljujemo se vam za potrpežljivost in razumevanje. Hvaležni 

bomo tudi za vaše darove. 
 

• Prihodnja nedelja bo 18. med letom – po maši ob 10. uri bosta dva otroka 

prejela zakrament sv. krsta. Ob veselju obema družinama čestitamo in kličemo 

Božjega blagoslova. 
 

• Oratorij na Kapeli se bo začel v ponedeljek, 2. avgusta. Letošnja tema bo bl. 

Carlo Acutis, ki mladim kaže pot do Jezusa v Evharistiji. 
 

• Prvi četrtek, 5. avgusta bo molitvena ura za nove duhovne, redovne in 

misijonarske poklice ob 18.30. Vabljeni. Na prvi petek obiščemo bolnike na 

domu in v bolnici Stara Gora. V domu upokojencev bo sveta maša ob 14. uri, ob 

18.45 pa v cerkvi litanije Srca Jezusovega. Na prvo soboto bomo ob 18.45 pred 

Najsvetejšim molili litanije MB. 
 

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. 25.7. 17. ned. med letom 

P. 26. 7. Joahim in Ana 

T. 27. 7. učenci Cirila in Metoda 

S. 28. 7. Samo, škof 

Č. 29. 7. Marta 

P. 30. 7. Peter Krizolog, škof 

S. 31. 7. Ignacij Lojolski, red. 

N. 01.8. 18. ned. med letom 
 

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. Po maši kratek program 

za cerkvijo. 
 

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/ 
17.ned. med l. 

25.07.2021 
Krištofova in ned. 

starih staršev 

10. 00 

ter 

19.30 

Za župnijo in starše jubil.(60) 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
p.o.n. 

 P. 26.07 -   19.30 po nam. Solkanskih žena 

T. 27.07 – 19.30 za ++ Birsa 

S. 28.07 – 19.30 +Jožef  Zorč (os) (30. dan) 
Č. 29.07  

  
19.00  

19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

+ Vižin Oton (30. dan)  

P. 30.07 – 
- ----- 

v čast Sv. Duhu za uspešen 
zakon 

S. 31.07 – 19.30 za +starše in sorodnike (L.) 
18.ned. med l. 

01.08.2021 
 

10. 00 

ter 

19.30 

za župnijo 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
 p. o. n.   

 

VELIKODUŠNOST…NAŠA? 
(Vir:»DRUŽINA« št.30, 25.jul.21«). Z besedo »čudež« 

v vsakdanji govorici nazivamo tudi izredna  

presenečenja, čeprav ne pričakujemo za 

potrditev rezultatov raziskovalnih komisij, da bi 

ugotovile nadnaravnost dogodka(pravega 

čudeža), ki presega naravne zakone oz. je po 

njih poznavanju nerazložljiv.  Ker imamo roke 

»obrnjene k sebi«- v prenesenem pomenu 

besede pomeni - da nam poskrbeti zase ni 

nekaj tujega. Da tudi sebičnost (ki se lahko 

izraža v obliki napuha, lakomnosti …grešnih 

nagnjenj in grehov) lahko prepričljivo opazno, 

tudi udomačimo. Morda zato težje razumemo: da smo res deležni Božjega (velikodušnega) 

odpuščanja, da se nam Jezus res daje v hrano (da ne shiramo in ne dehidriramo), da živeti 

evangeljsko naročilo ni staromodnost, da biti nezvest (pri maši, molitvi, v…) ni odlika našega časa, 

da žrtvovati čas za krašenje (ne »svojega oltarja«) čiščenje, služenje z nesebično pomočjo 

…(darovanje za »MIVA«), ni znamenje omejenosti…  

Ko pa omejujemo našo sebičnost,  omogočamo rast velikodušnosti. Resničnost Jezusovega 

oznanila lahko vsak na svoj način preizkusimo tudi v tem tednu!  Kako?  Velikodušno! 

 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 25. 7. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

   Loke ob 17h 

Za žive in †† župljane 

†† Lenčka in Peter Nardin 

† Silvo Oberdank 

P. 26. 7. Vogrsko ob 19h  † Vladimir Marc – 30. dan 

T. 27. 7. Kromberk ob 19h 
†† Anton Podgornik, Anita 

Medja 

S. 28. 7. Vogrsko ob 19h  † Mirko Fornazarič – 30. dan 

Č. 29. 7. Kromberk ob 19h Sv. Duhu za razsvetljenje 

P. 30. 7. Kromberk ob 19h †† Branko in Marija Žbogar 

S. 31. 7. Kromberk ob 19h  † Jožefa Franetič – 30. dan 

N. 1. 8. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

† Edi Fortunat 

Za žive in †† župljane 
 

Svetemu Krištofu  se 
danes priporočamo kot 
udeleženci v prometu. V ta 
namen po maši 
blagoslavljam prevozna 
sredstva in udeležence. Ob 
tem smo vabljeni, da za 
srečno prevožene kilometre 
darujemo za nakup 
prometnih sredstev 
misijonarjem – MIVA. Hvala 
in Bog povrni! 

Sv. Marijo Magdaleno kot zavetnico podružnice počastimo danes s slovesnostjo v 
Lokah ob 17h. Dobrodošli in lepo vabljeni! 

Vinko Vodopivec: ta teden obhajamo obletnico smrti in pogreba (29. in 31. 7. 1952) 
našega častitljivega vzornika in pastirja. Naj nas blagoslavlja iz večnosti! 

COVID-19 –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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oratorij-nova-gorica.si/
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
https://zupnija-solkan.si/

