
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZGOREVANJE IN DOPUST 

Dopust sam po sebi ne more preprečiti izgorevanja, lahko ga 
le začasno omili, saj je izgorevanje posledica več skupin 
vzrokov (družbenoekonomske okoliščine, psihološke 
okoliščine življenja in dela ter osebnostne značilnosti, med 
njimi najpomembnejša storilnostno pogojena samopodoba). 

Če čas, ki bi moral biti namenjen razbremenitvi, uporabimo za 
to, da si naložimo nova bremena, na primer intenzivno 
pospravljanje, študij, gradnja hiše  …, potem smo resen 
kandidat za izgorelost.   

Ko pa smo enkrat že ujeti v proces izgorevanja, se ponavadi hitro po zaključku dopusta 
spet počutimo enako izčrpani kot pred njim, saj s tem nismo spremenili vsakdanjega 
vedenja, ki nas vodi v izčrpavanje.  

Če računamo na to, da nam bo samo dopust obnovil izčrpane energetske rezerve, je naše 
pričakovanje enako nerealno, kot da bomo potolažili potrebo po hrani, če se bomo 
temeljito najedli enkrat na teden. Če se vse leto samo izčrpavamo, se vedemo tako, kot da 
ves čas koristimo limit na našem računu. Z enkratnim prilivom tako samo pokrijemo 
minus, ne ustvarimo pa rezerve za nove napore (investicije). Na ta način ves čas 
ostajamo na robu preutrujenosti. Potrebno je spremeniti način življenja. 

Vzemimo si torej resnično čas za počitek. Napolnimo ga tudi z duhovnimi vsebinami. 
»Notranje moči« nas bodo lažje vodile tudi k doseganju zunanjih ciljev. 

Po: E. Malačič 
 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 051/323 165 (g. Bogdan); 

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. 
 

 

Preganjani Elija –  

podoba današnjega človeštva 

Prerok Elija se je znašel v veliki krizi, bil je 

obupan, želel je umreti. Preganjala ga je kraljica 

Jezabela, ki ga je hotela umoriti. Vero v Boga je 

hotela nadomestiti z češčenjem boga Baala, zato 

ji je bil prerok v napoto in oviro.  

Da bi si rešil svoje življenje, je Elija zbežal v 
 

Da bi si rešil svoje življenje, je Elija zbežal v puščavo. Toda v puščavi želi umreti. Bog mu 

pošlje hrano in mu s tem vrne moči, voljo za življenje in nadaljnji duhovni boj.  

Elijeva izkušnja velja tudi za nas. Tudi mi smo na dolgi poti, tudi mi se soočamo z 

življenjskimi puščavami, smo v težavah, se znajdemo na zgrešenih poteh, smo preganjani, 

zaskrbljeni, žalostni, prestrašeni, morda celo obupani.  

Ne zadostuje nam zgolj telesna hrana.  Naša hrana je Jezus sam, ki nam kaže pot in odkriva 

Očeta. 

Marija nas kliče! 

Za razliko od kraljice Jezabele, ki je preganjala 

preroka Elija, je Marija, Mati miru, Mati Cerkve, 

naša mama. Čeprav v nebesih kronana, je zaradi 

nas, svojih otrok, tudi Žalostna Mati Božja in 

Tolažnica žalostnih.  
Marija pozna naš »deficit«, ve kaj primanjkuje človeštvu. Vabi nas k molitvi, postu, 

darovanju trpljenja, ljubezni do bližnjih, odpuščanju… 

Pomislimo: Jezus je ubogal Marijo. Na njeno prošnjo je v Kani Galilejski naredil prvi 

čudež. Kako Mariji ne bi sledili mi? 

Neprestano nas dosegajo novice o vojnah, o nasilju, o izstopih iz Cerkve, o duhovnikih, ki 

zapuščajo svoj poklic, o ločitvah, o samomorih, zasvojenostih… Marija nas uči ljubezni! 

Marija je z nami, da nam pomaga, da nas usmerja na pot življenja, da nas odpira za 

delovanje Svetega Duha.  

Na evropski zastavi je 12 zvezd, ki so simbol Marije. Še vemo zakaj so ustanovitelji 

Evropske zveze za simbol izbrali 12 zvezd? Bog neprestano ustvarja svet. Brez Boga, sveta 

sploh ne bi bilo. Brez Marije, bi bili sirote. Bog je Marijo postavil za Kraljico nebes in 

zemlje!  
 

 

 

NOVA  GORICA 

N. 08.8. 
19. nedelja med letom  

- maša: 9. in 11. uri 

P. 09.8. 
 8.00 

19.00 
++ Cej 
+ Marija in Angel Bitežnik 

T. 10.8. 
8.00 

19.00 
v čast Svetemu Duhu 
v zahvalo 

S. 11.8. 
8.00 

19.00 
zdravje,mir,dober namen 
++ Škibin 

Č. 12.8. 
 8.00 

19.00 
+ starši Pavlin 
++ Bellina 

P. 13.8. 
8.00 
18.00 

19.00 

za žive in ++ Uršič 
adoracija, spoved 

+ Dušan Radovanovič 

S. 14.8. 
 8.00 

19.00 
za dar vere in ljubezni 
+ Jožef in Slavica Kralj 

N. 15.8. 
  9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 
v čast in v zahvalo 

 

Tajništvo GPO ima sejo v 
ponedeljek ob 9. uri. 

Katehetski zbor ima sejo v 
ponedeljek ob 19.30, da se 
dogovorimo o urniku verouka in 
kako bo potekal verouk v takih ali 
drugačnih razmerah. 

Marijino vnebovzetje, največji 
Marijin praznik, bomo praznovali 
naslednjo nedeljo. Slovesna sveta 
maša bo že v soboto zvečer. Ker je 
Devica Marija naša nebeška Mati, ji 
pokažimo svojo ljubezen z 
slovesnim praznovanjem. Naj bodo 
naša čista srca polna ljubezni.  

Priložnost za spoved bo vsak dan. 
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• 19. nedelja med letom je danes. Po 10. maši bosta dva otroka deležna 

zakramenta sv. krsta. Iskrene čestitke družinam obeh otrok. 
 

• Oratorij 2021 smo zaključili v petek s sveto mašo na Sveti Gori. Okrog 100 otrok 
se je vsak dan udeležilo srečanj in so skupaj s 30 animatorji odkrivali življenjsko 

pričevalno moč in svetniško pot blaženega mladeniča Carla Acutisa. Hvaležni smo 

staršem, da so nam zaupali otroke in nesebičnim animatorjem, ki so zopet odlično 
speljali oratorij. Naj se vidi v vsakdanjem življenju. Vsem Bog povrni. 
 

• Sv. Klara Asiška goduje v sredo. 11. avgusta. Skupaj s sv. Frančiškom sta naredila 

premik Cerkve k evangeliju. Naj tudi danes navdušujeta mlade k popolni 
predanosti Kristusu z življenjem za brate in sestre ter odgovornosti za Božje 

stvarstvo. 
 

• Sveta Gora vabi na predvečer Marijinega vnebovzetja v soboto, 14. avgusta ob 

20. uri k sveti maši in procesiji z lučkami. 
 

• Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren praznujemo prihodnjo nedeljo. Z 
zaupanjem in ljubeznijo se zgrnimo okrog Nebeške in naše Matere Marije. Sebe, 

naše družine in narod bomo zopet posvetili MB in se izročili njenemu varstvu. 
 

• Na Marijin praznik bomo objavili urnik prihodnjega veroučnega leta.  

Otroke v 1. razred verouka bomo vpisovali od 6. do 9. septembra med 16. in 
18. uro. 
 

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

udeležbo pri maši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marija Vnebovzeta goduje prihodnjo nedeljo. 
Veselimo se z našo nebeško zavetnico in priprošnjico. 
Včasih so med velikim in malim šmarnom verniki več 
romali na razne Božje poti v čast Devici Mariji. 

Oratorij: v Šempasu od 16. do 20 avgusta; v 

Šempetru od 23. do 28. avgusta. Število udeležencev 

je omejeno, zato pohitite s prijavo! 

 

 

GODOVI: 

N. 08.8. 19. ned. med letom 

P. 09.8. Terezija, mučenka 

T. 10.8. Lovrenc, mučenec 

S. 11.8. Klara, devica 

Č. 12.8. Ivana Šantalska, red. 

P. 13.8. Hipolit in Poncijan 

S. 14.8. Maksimilijan Kolbe 

N. 15.8. Marijino vnebovzetje 
 

 

 

Vera je skrivnostna posredovalka, po kateri prejmemo Božje darove,  
ki jih sicer ne bi mogli biti deležni po besedi Svetega pisma:  

»Trdno veruj; vse je mogoče tistemu, ki veruje!« 
(bl. John Henry Newman) 

 

 

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/ 
19.ned. med l. 

08.08.2021 
10. 00 

ter 
19.30 

za žive in + župljane 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
 p. o. n.   

P. 09.08 - 19.30 + Maruška Urbančič 

T.  10.08 – 19.30 V zahvalo (M.T.) 

S .11.08– 19.30 + Zalka Koren 
Č. 12.08 

 
19.00 
19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

-za dobrotnike in sorodnike 
P. 13.08 – 19.30   + druž. Školaris in Zucchiati 
S. 14.08 – 19.30 + Anton Cej (C.) 
MARIJINO 

VNEBOVZETJE 
15.08.2021 

10. 00 
ter 

19.30 

za župnijo 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
 v čast Materi Božji 

 

 
Če imamo pred očmi dejstvo,  

da napori niso vedno  
kronani z uspehom,  

ima človek zadoščenje,  
če je delal tako,  

kot mu je narekovala vest. 
(sv. Janez XXIII.) 

 

Kako dragocena so Marijina romanja in obisk njenih milostnih podob.  

Padlega angela najbolj jezijo svete podobe, zato je zelo koristno, da imamo Marijino sliko v 
svojem stanovanju ali da obiščemo kak milostni kraj. Varovati se moramo praznoverja in 
grešnih zabav. Sv. Janez Damaščan imenuje romarske cerkve pribežališča za pomoči pred 
skušnjavami in grehom. Če jih hudič ne more razdejati, potem vsaj zapeljuje nas, da bi 
uničil njene koristi. A z molitvijo in priprošnjo Mariji se lahko obvarujemo hudiča.  

Kako dragocene so molitve Mariji v čast in vse svetinje, ki se nosijo njej na čast! 
bl. Anton Martin Slomšek 

 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 8. 8. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  

†† Jarc, 72 

P. 9. 8. Vogrsko ob 19h  † Livija Gregorič – osmina 

T. 10. 8. Kromberk ob 8h V čast Mariji Tolažnici 

S. 11. 8.     drugje   V dober namen 

Č. 12. 8. Kromberk ob 19h † Albina Mladovan 

P. 13. 8. Kromberk ob 19h † Marica Jamšček, Pod Š. 36 

S. 14. 8.    Loke ob 19h  † Jelka Komel - osmina 

N. 15. 8. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

† Anica Bone, Pod Š. 27 

Za žive in †† župljane 
 

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

Ostareli in bolni, pred 
Marijinim praznikom velikega  

šmarna vas bom obiskal in delil zakramente: na Vogrskem jutri, v Kromberku v 
petek. Pokličite me, če bi še kdo želel prejeti zakramente. 

RAJNI: Livija Gregorič, Vogrsko 65 (100 let) in Jelka (Gabrijela) Komel, Loke 27 (94 

let) sta umrli 30. julija. Gospod, daj jima večni pokoj in večna luč naj jima sveti! 

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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