
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krščanstvo in počitek 

»Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj!  

Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, 

 sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga« 

(2 Mz 20, 9). 

Praznuje, slavi in počiva lahko samo tisti, ki je 

svoboden. Brezdelje dobi smisel v slavljenju Boga.   
S praznovanjem nedelje slavimo ob spominu na Kristusovo vstajenje od mrtvih Božje 

stvarjenje. Slavimo Boga, ki nas je upodobil po svoji podobi.  

Sobota ni le eden izmed dni v tednu s posebno vlogo, ampak je cilj in končni pomen drugih 

dni. V soboto se je Bog odmaknil od svojega dela in pokazal, da je neskončno večji od vsega 

ustvarjenega. Podobno velja za človeka.  

Kristus spoštuje soboto. Jasno pove, da je sobota zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. 

Zato je tudi v soboto dovoljeno delati dobro. Samo tako postane simbol Božje osvoboditve.  

Po Kristusovem vstajenju so začeli prvi kristjani počasi praznovati nedeljo. Postala je simbol 

večnega počitka v Bogu. Nedeljski počitek zato ne more biti nesmiselno poležavanje, ampak 

poseben čas za srečanje z Bogom in občestvom bližnjih. Podobno velja tudi za dopust. 

 Po: K. Smodiš 

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. 
 

 

Praznik Marijinega vnebovzetja je 

praznik Marijine ponižnosti 

Krščanski realizem pravi, da smo ljudje 

podvrženi zlu. Hudič neprestano hodi okoli in 

išče koga bo požrl. Zmaj, Zver in hudobni 

duhovi, ki so neposlušni Bogu nas vodijo v napuh 

in upor proti Bogu. Kakšno nasprotje Zla je 

Marija! Ponižna! Poslušna Bogu!  Zvesta Jezusu 

tudi pod križem. Po Jezusovem naročilu naša 

Mati. Ponižna tudi kot Kraljica v nebesih!  

Neprestani duhovni boj 

Športniki in glasbeniki trenirajo in vadijo za svoje 

nastope. Pripravljajo se tudi čustveno in duhovno. 

Za »vsakdanje stvari«, kot so družinsko življenje, 

bolezen, trpljenje, smrt, pa morda rečemo: "Bo že 

kako šlo«. Npr. tečaj priprave na zakon  je zelo 

minimalistična priprava na skupno življenje. V 

bistvu bi morala ta priprava potekati z vzgojo od 

rojstva naprej. Vzgoja, ki vse dopušča, ki se ne 

zmeni za človeka, takega kot je v svoji resnični 

naravi, ampak računa, da bo vse potekalo po 

"mehanizmu dobrote", ne pripelje daleč. Vsak 

dan znova si je potrebno prizadevati za 

doslednost, odgovornost, solidarnost in resnico. 
 

                     Bistvo življenja 

Krščanstvo ni filozofski sistem, nauk, logika, izdelek človeškega razuma. Jezus pravi: " 

Jaz sem z vami vse dni do konca sveta" (Mt 28,20). Z nami je tudi Marija, naša Mati, 

Vnebovzeta. Ljudje postanemo zares ljudje, ko zaznamo, da smo ljubljeni. Ljubezen kliče 

po večnosti. Če ne bi bilo Boga, življenje ne bi imelo smisla. Pravzaprav nas niti ne bi bilo. 

Bog je prisoten v vsakem trenutku našega življenja; takrat ko jemo, spimo, se veselimo, 

trpimo, umiramo. Četudi Cerkev Marijinih prikazovanj v Medžugorju še ni uradno 

potrdila, je resnično Marijino sporočilo:  "Brez Boga nimate niti prihodnosti niti večnega 

življenja, zato se spreobrnite in vrnite k Bogu." (Sporočilo po vidkinji Mariji, 6. avgusta 

2021). 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N. 15.8. 
Marijino vnebovzetje  

- maša: 9. in 11. uri 

P. 16.8. 
 8.00 

19.00 
zdravje,mir,dober namen 
+ Radislava Bavdaž (30.dan) 

T. 17.8. 
8.00 

19.00 
za družino 
za svetniške kandidate 

S. 18.8. 
8.00 

19.00 
+Alojz in ++ Merhar 
+ g. Franc Bizjak 

Č. 19.8. 
 8.00 

19.00 
zdravje,mir,dober namen 
+ Alma Faganel 

P. 20.8. 
8.00 
18.00 

19.00 

za zdravje 
adoracija, spoved 

+ starši Novinc in Mišigoj 

S. 21.8. 
 8.00 

19.00 
+ starši Rolih 
++ Nemec 

N. 22.8. 
  9.00 

11.00 

+ Albin Vidmar 
za žive in ++ župljane 

 

Vpis k verouku bo od ponedeljka, 
30. avgusta do sobote 5. septembra. 
Takrat boste dobili učbenike in 
veroučne zvezke. 

Verouk bo potekal v učilnicah in 
kolikor to ne bo mogoče, bo preko 
zooma. Skupaj gradimo občestvo in 
povezanost med nami. 

K verouku se lahko vpišejo otroci od 
3. leta starosti dalje. Lahko nekdo 
začne tudi v višjih razredih šole. 
Nikoli ni prepozno. 

Predlagani urnik verouka: predšolski 
– Kateheza Dobrega Pastirja: 
ponedeljek ob 17.30; 1. razred: torek 
ob 17.30;  2. razred: četrtek ob 16.30;  

3. razred: ponedeljek ob 16.30; 4. razred: ponedeljek ob 16.30; 5. razred: torek ob 
16.30; 6. razred: torek ob 17.30; 7. in 8. razred: ponedeljek ob 17.30 ali v torek ob 
17.30; 9. razred in srednješolci – mladinska srečanja: v petek ob 19.30. 
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SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 
 

 

Otrok moli: 

Dobri Jezus!                    
Počitnice se počasi končujejo. Naj me zadnji prosti dnevi napolnijo z radostjo in 
igrivostjo, kljub vsemu pa naj v svetu okrog sebe spoznavam lepote, ki si jih 
ustvaril ti. Naj se ob njih spočijejo moje oči, srce in celotno telo, da bom z novimi 
močmi lažje stopal naproti izzivom novega šolskega leta. 
Spremljaj me na vseh počitniških poteh in me blagoslavljaj. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliki šmaren, največji Marijin praznik je danes. 
Počastimo VNEBOVZETO in ji izročimo in posvetimo 
sebe, naše družine in naš slovenski narod. Škofa 
bosta maševala ob 10h na Sveti gori in v Logu pri 
Vipavi. Med velikim in malim šmarnom verniki 
poromajo 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. 15.8. Marijino vnebovzetje 

P. 16.8. Rok, spokornik 

T. 17.8. Hijacint, redovnik 

S. 18.8. Helena, cesarica 

Č. 19.8. Timotej, mučenec 

P. 20.8. Bernard, opat 

S. 21.8. Zdenko, škof  

N. 22.8. Devica Marija Kraljica 
 

 

 

»Umetniki za Karitas«: slikarji ustvarjajo v dobrodelne namene do petka na 
Sinjem vrhu nad Ajdovščino. V četrtek je dan odprtih vrat, ko jih lahko obiščemo. 

Na Sveti Gori bo v nedeljo, 22. avgusta ob 1415 sklepna maša poletnih tednov 

duhovnosti. Vabljeni mladi, pa tudi drugi udeleženci duhovnih vaj ali Marijini 

častilci! 

Počitnice so čas oddiha, sprostitve, igre, predvsem pa nabiranja novih moči. Z 
družino obiščite lepe kraje, ki so Božji dar, pa tudi primerne prireditve, da tudi 
kulturno zorimo. Tudi doma je lepo. Ne pozabimo na Boga (saj nam je vedno blizu) 
tako z molitvijo, z rednim obiskom maše in z dostojnim oblačenjem, obnašanjem in 
govorjenjem! 

COVID-19: vsi smo vabljeni, da odgovornost do drugih pokažemo tudi s tem, da 
skupnosti pomagamo do precepljenosti. Glede oznanil sledite sporočilom preko 
medijev in na www.zng.si. V veljavi ostajajo nekateri ukrepi: sistem PCT – 
"preboleli, cepljeni, testirani"; predvsem pa: razkuževanje rok, uporaba zaščitnih 
mask v zaprtih prostorih in medosebna razdalja 1 m (to ne velja za osebe iz 
skupnega gospodinjstva). Bolni, bolehni in drugače ovirani sledite maši preko 
medijev: TV, radia ali spleta! Lahko pa pridete v cerkev k molitvi ali prejemu 
zakramentov spovedi in obhajila. Držimo se navodil in molimo za zdravje! 

 
 

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/ 
MARIJINO 

VNEBOVZETJE 
15.08.2021 

10. 00 
ter 

19.30 

za  žive in + župljane 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
 v čast Materi Božji 

P. 16.08 -  Rok 19.30 +druž. Mis 

T.17.08 – 19.30 +Miroslav Grosar (osm.) 
S .18.08– 19.30 +Lučko Paravan in starši 
Č.  19.08.. 19.00 

19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

v čast Sv. Duhu za spoznanje (V) 

P. 20.08 – 19.30 p.n. 
S. 21.08 – 19.30 p.n. 
21. nedelja 
med letom - 
22.08.2021 

10. 00 
ter 

19.30 

za žive in +župljane 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
 v čast Materi Božji 

 

 

 DOGODKI V BLIŽNJI PRIHODNOSTI:  
Sodelovali bomo pri maši in krepili 
vero v Jezusovo navzočnost v 
evharistiji. Možnost tudi tihe in 
glasne molitve pri maši in osebno.                

  Po prazniku 15.8. vpis k verouku 
ponovno za vse in dogovor o 
sodelovanju! Velja za veroučence,  ki 
se bomo srečevali  v župniji Solkan.      

15.-18.8. -duhovno počitniški dnevi 
za duhovnike. 

Pastoralni tečaj – duhovniki in drugi pastoralni sodelavci, v pastoralnem 
domu v Strunjanu, 2. sept. 2021  ali v krajih drugih škofij. Dobrodošli! 

11. septembra  v baziliki na Sveti Gori – Škofijski molitveni dan za duhovne 
poklice. 

 V soboto, 18. septembra 2021 Stična mladih od 10.30 – 21.30. 
   

     •• ČE ŽELIMO  SLEDITI BREZ OPRAVIČIL DOGAJANJU V ŽUPNIJAH  IN BI  RADI 

VEDELI KAJ SE DOGAJA V  DRUGIH ŽUPNIJAH, NAM LAHKO PRI TEM  POMAGA 

TUDI  MEDŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN  Z OZNANILI  NA:  www.zng.si     in za 

domačo župnijo: zupnija-solkan.si.   

 
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 15. 8. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

† Anica Bone, Pod Š. 27 

Za žive in †† župljane 

P. 16. 8. Vogrsko ob 19h  †† žpk. Ivan Hlad in Ančka 

T. 17. 8. Kromberk ob 19h †† Nevenka Bremec in ostali 

S. 18. 8. Vogrsko ob 19h  † Adela Furlan, 96 a 

Č. 19. 8. Kromberk ob 19h † Franc Luzar 

P. 20. 8. Kromberk ob 19h Materi Božji za zdravje 

S. 21. 8. Kromberk ob 19h  † Jožef Tomažič 

N. 22. 8. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  

† Nevenka Martelanc, 89 
 

 MIVA: Bog povrni vaše 
darove za nakup prometnih 
sredstev misijonarjem. 
Nabrali smo v Kromberku 800 
€, na Vogrskem 350 €. Hvala 
vsem dobrotnikom! 

Vnebovzeti Materi Božji se 
danes izročimo in posvetimo 
osebno, kot družine in kot 
slovenski narod! 

Sveta Gora: prihodnjo nedeljo lepo vabljeni ob 1415 k maši ob sklepu tedna ali dni 

duhovnosti. 

COVID-19 – sledite 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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