
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starši me silijo na poletni tabor, jaz pa ne bi šel 
 

Vsak mladostnik zelo potrebuje vrstniško družbo, potrebuje 
druženje s prijatelji, potrebuje sklepanje novih poznanstev … 
Potrebuje pa tudi odkrivanje novega, drugačnega, potrebuje 
izzive, ki povzročajo prijetno vznemirjenost, preizkušanje 
samega sebe, občutke, da nekaj zmore – tudi brez zaščite 
svojih staršev. To je pomembno zate, da postaneš samostojen, 
odrasel. Res je, da je današnje okolje vam mladim dokaj 
nenaklonjeno.    
Pomembna korist poletnih taborov je prav v tej pripravi na soočanje z resničnimi izzivi, 
ki jih ponuja vsakdanje življenje.  

Tudi na druge stvari se je potrebno ustrezno pripraviti, in to ne samo »teoretično«, 
ampak tudi praktično. V pripravah na vozniški izpit  naštudiraš teorijo, potem voziš 
avto s pomočjo inštruktorja. Prenevarno je kar sesti za volan avtomobila. 

Poletni tabor zato sprejmi kot tak izziv, kot pomembno stopnico na poti k 
samostojnosti, k soočanju z resničnimi življenjskimi izzivi in preizkušnjami.    

Torej: prepusti se svoji radovednosti, bodi radoveden, preveri, izkusi – in potem 
presodi! Pa lepe počitnice ti želim!  

Povzeto po: B. Žorž, Pisma mojim mladim prijateljem 

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. 

 
 

 

KRUH IZ ŽITNIH ZRN LJUBEZNI 

Kruh je spečen iz moke, moko pa dobimo iz 
žitnih zrn. Za en kilogram kruha je 
potrebnih precej zrn. Žito mora biti 
posejano, ob primerni vlagi in toploti mora 
rasti in dozoreti, biti mora požeto in 
omlateno, priti mora med mlinske kamne, 
da iz posušenih zrn nastane moka.  

Kruh na poseben način predstavlja 
človeško delo: iz drobnih vsakdanjih 
opravil se gradi osebna in družinska sreča, 
blagostanje družbe in države.  

Pomembnost kruha kot simbola vsega 
človeškega dela in prizadevanja pride do 
izraza pri mašni daritvi. Bog želi, da je v 
hostiji, ki jo mašnik pri maši vzdiguje 
kvišku, tudi  zrno, ki ga primaknemo mi. Na 
ta način bomo šli od svete daritve 
krepkejši, pripravljeni za življenjski boj.  

Kruh, ki je najboljša naravna hrana – 
hrana, ki se je nikoli ne naveličamo, 
postane nadnaravna hrana, moč za našo 
ljubezen, ki je razpoznavno znamenje 
Kristusovih učencev. Ljubezen, ki nas jo uči 
Kristus, navzoč pod podobo kruha, je 
umiranje sebičnosti, darovanje za druge. 

Skupaj z Judi tudi mi prosimo: »Gospod, 
daj nam vselej tega kruha!« 

 

»Božji kruh je namreč tisti,  

ki prihaja iz nebes in daje svetu 

življenje« (Jn 6,34). 

 
Kdor želi telesno videti Jezusa na zemlji, 

naj pogleda v sveto evharistijo, v kateri je 

Jezus resnično navzoč.  

S svojo evharistično navzočnostjo vsak 

dan znova izpolnjuje svojo obljubo: »Jaz 

sem z vami vse dni do konca sveta«. 

Čas evharističnega češčenja nas povezuje 

s Cerkvijo, saj smo udje njenega telesa.  

Ko si vzamemo čas za evharistično 

češčenje, se bolj dejavno udeležimo maše 

in občestva pri njej.  

Trenutki tišine budijo našo vero, zato je 

manj nevarnosti, da bi se Svetega 

Rešnjega telesa “navadili”.  

Med Bogom in nami se ustvari otipljiva 

vez in ko prejemamo Sina, sprejemamo 

tudi Očeta in Duha. Po obhajilu smo 

deležni izvira troedinosti, ki je v središču 

našega življenja.  

Evharistično češčenje še zdaleč ni stvar 

posameznika, ampak je dejanje občestva, 

kjer najbolje in najlaže prenašamo veselje 

in tegobe sveta. 

 

 
 

NOVA  GORICA 

N. 01.8. 
18. nedelja med letom  

- maša: 9. in 11. uri 

P. 02.8. 
 8.00 

19.00 

za zdravje, mir, dober namen 
v zahvalo Svetogorski Kraljici 

T. 03.8. 
8.00 

19.00 
++ Gorenšček 
+ starši Obljubek 

S. 04.8. 
8.00 

19.00 
+ Roberta in Miljo Berce 
za srečen porod 

Č. 05.8. 
 8.00 

19.00 
v dober namen 
v zahvalo 

P. 06.8. 
1. petek 

8.00 
18.00 

19.00 

v dober namen 
adoracija, spoved 

+ Franko Križaj 

S. 07.8. 
1. sobota 

 8.00 
19.00 

+ g. Dominik Brus 
za zdravje 

N. 08.8. 
  9.00 

11.00 

+ Mihael Gračan 
za žive in ++ župljane 

 

Z velikim veseljem sprejemamo 
vikarja g. Bogdana Vidmarja. Bival 
bo  v župnišču. Vedno se lahko 
obrnete nanj v katerokoli potrebi. 

Prvi petek nas vabi češčenju Srca 
Jezusovega. Vzemimo si čas za 
adoracijo, ki bo po jutranji in pred 
večerno sveto mašo.  

Priložnost za sveto spoved bo od 
zdaj večja. Zaradi corone mnogi že 
dolgo niso bili pri spovedi. Zdaj bo 
večja priložnost. V petek zvečer 
spoveduje g. Cvetko Valič. 

Obhajilo bolnikov in starejših na 
domu bo v petek dopoldne. Kdor še 
želi, naj sporoči. 

Današnja miloščina, prve nedelje v mesecu, je namenjena za obnovo naše cerkve. 
Hvala vam za vsak dar. 

Št. 31 / 01.8.2021 / 18. nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

VZGOJA  

NAJ IZHAJA  

IZ OSEBNEGA ZGLEDA 
 

Pisatelj Franc Saleški Finžgar 
je imel davnega leta 1939 na 
ljubljanskem radiu postne 
govore. Ob osmi postaji 
križevega pota, ki govori o   

Jezusu, ki nagovori jeruzalemske žene, je Finžgar poudaril nenadomestljivi 
pomen družinske vzgoje. »Koliko družin daje otrokom vse, samo Boga jim ne 
dajo. Dajte, približajte otrokom Boga, približajte jih Božji ljubezni. Če bodo imeli 
ljubezen do Boga, bodo imeli ljubezen do staršev, do brata, do sočloveka.« 

Umetnost vseh umetnosti je, kako to storiti. Z lepim govorjenjem? To ne koristi 
veliko, po navadi seže samo do ušes, do srca ne pride. 

Edini uspešni način je – z lepim življenjem. Če bi lepo govorili, pa slabo živeli, bi 
tudi nas po pravici zadel očitek, ki ga je Jezus namenil farizejem: da čistimo 
posode od zunaj, znotraj pa so polne umazanije. Z drugimi besedami: za javnost 
si nadevamo masko dobrih ljudi, dejansko pa so naša srca zasužnjena s 
hudobijo. 

Vzgoja, ki ne izhaja iz osebnega zgleda, ne doseže srca; podobna je pleskanju, 
barvanju zunanjosti, notranjost pa ostane revna, mračna in zanemarjena. 

Staro pravilo sleherne uspešne vzgoje pa je: »Učitelj vzgaja najprej in predvsem 
s tem, kar je.« Z osebnim pričevanjem, ko se trudi biti »uresničevalec besede«. 
To naj velja tudi pri vzgoji v vsaki družini. 

Silvester Čuk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete Višarje: romanje treh Slovenij (matične, 

zamejske in zdomske) je današnjo nedeljo. Ne 

pozabimo naših rojakov! 

Prvi petek in sobota vabita k prejemu zakramentov 

in k češčenju Jezusovega in Marijinega srca. 

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. 01.8. 18. ned. med letom 

P. 02.8. Evzebij, škof 

T. 03.8. Lidija, sp. žena 

S. 04.8. Janez Vianey, duh. 

Č. 05.8. Marija Snežna 

P. 06.8. Jezusova spremenitev 

S. 07.8. Dominik, red. 

N. 08.8. 19. 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/ 
18.ned. med l. 

01.08.2021 
 

10. 00 

ter 

19.30 

maša za župnijo 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
 za zdravje  (G.) 

 P. 02.08 -   19.30 +Štefka in Sonja Zavrtanik 

T.  03.08 – 19.30 V zahvalo M. B. 

S.04.08– 19.30 za rešitev zasvojenosti 

Č. 05.08  19.00  

19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

p.o.n. 

P. 06.08 – 19.30  + Avguštin Ipavec-Gusti 

S. 07.08 – 19.30 + Mirko Mladovan 

19.ned. med l. 

09.08.2021 

 

10. 00 

ter 

19.30 

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

 

Zahvala za velikodušnost in 

sodelovanje  na Krištofovo nedeljo. 

Enako smo na to nedeljo spomina 

starih staršev in starejših  se zahvalili 

za 60 let skupnega življenja Luiške in 

Tonija Vecchiet, osmislili  tudi  Anin 

sklad. Ob praznovanju goda svete 

Ane in Joahima, se tudi osebno zahva-

ljujem vsem ženam, ki ste obogatile  dar 

za sveto mašo: po namenu solkanskih 

žena, maševano 26.7. Bog povrni! 

Spodbuda k omejevanju sebičnosti naj 

še naprej živi!                                                    
 Prvi petek in prva sobota v mesecu- obisk bolnikov. Oglasite se, pomagajmo jim. 
                 
V e r a :    »Globino in trdnost vere je težko ocenjevati, zagotovo pa je ustroj družbe še pred nekaj 
desetletij bolj podpiral vero, kot danes. Ljudje so bili v veri vzgojeni skoraj po kuharskem 
receptu, v dobrem pomenu te besede …znova sta se pojavila  gnosticizem in pelagianizem, dve 
stari težavi v vernosti. Skupno jima je prepričanje, da je človek avtonomen in odvisen le od sebe. V 
takem miselnem okviru ni prostora za Boga, ampak le za posameznika, ki se vrti okrog sebe…« 
(Gabrijel Kavčič, Družina 1.avg.2021 št.:31)  
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 1. 8. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

† Edi Fortunat  

Za žive in †† župljane 

P. 2. 8. Kromberk ob 8h  †† Bratuž 

T. 3. 8.     drugje Za zdravje 

S. 4. 8.     drugje  Za nove duhovne poklice 

Č. 5. 8.     drugje  Za duše v vicah 

P. 6. 8. Kromberk ob 19h † Anton Pavšič – 30. dan 

S. 7. 8. Kromberk ob 19h  † Jan Zelinšček 

N. 8. 8. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  

†† Jarc, 72 
 

MIVA: Bog povrni stokratno 
vaše darove za nakup 
prometnih sredstev 
misijonarjem ob Krištofovi 
nedelji in blagoslovu 
prevoznih sredstev in 
udeležencev. Še danes in 
prihodnjo nedeljo lahko 
prinesete darove v ta namen. 

Te dni bodo delali pred  
župniščem. Ker bom odsoten, se v slučaju potrebe obrnite na sosednje duhovnike. 

Na prvi 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 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/
http://www.zng.si/

