
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZLATA PRAVILA 

Ja, zelo mogoče je, da je kdo poročen – in 

neizmerno srečen. 

Treba se je samo držati nekaj zlatih pravil, 

predvsem v kritičnih situacijah. 

Ljubezen zahteva, da smo med seboj pozorni, 

prijazni in dobri. Vsaj malo spoštovanja in 

naklonjenosti, ki jo znamo izraziti tudi z besedo 

priznanja ali poljubom, je neskončno več vredno 

kot vsa godrnjanja in tarnanja zaradi malenkosti, 

ki so se ponesrečile.  

Najslabša pa je ravnodušnost, ki postane smrt za srečno sobivanje. Zato včasih 

prebijte vsakdanje navade: pojdita skupaj na kosilo, tu in tam si privoščita kaj 

posebnega. Predvsem pa si ne delajta očitkov, ne govorita drug o drugem 

omalovažujoče, sploh ne pred drugimi. 

In če sta kristjana, molita skupaj. Vajina skupna molitev bo postala svetleča zlata 

nit, ki vaju bo povezovala z Bogom – in s srečo.                                  Po: Phil Bosmans 

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. 
 

 

Jezus - Učitelj svobode 

»Ali hočete oditi tudi vi?« Jezus ne 

zahteva, da učenci ostanejo z njim. 

Svojega nauka ne vsiljuje. V nič nas 

noče prisiliti, niti v to, kar je za nas 

dobro. Le vabi. 

 

 

Kaj zares hočemo?  

Za kaj trošimo svoj čas, svoje 

energije, svoj denar? Naše 

odločitve?  Je »to res to«? Smo 

zadovoljni, navdušeni in srečni? Kaj 

je cilj našega življenja? Je cilj zgolj 

to, da zgradimo hišo, da imamo 

veliko denarja, da se oblačimo po 

zadnji modi, da smo zdravi, da 

napravimo v kariero…. 

 

Predpostavke »avtonomnega« 

pogleda na svet 

1. Boga ni.  

2. Brez Boga se živi bolje in lepše.  

3. Človek je genetsko pogojen in ni 

odgovoren za svoja dejanja (človek 

je žival).  

4. »Carpe diem«. Uživaj življenje, 

saj se s smrtjo vse konča. 

 
»Gospod, h komu naj gremo? 

Besedo večnega življenja imaš 

in mi trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga«  (Jn 6,69). 
 

 

NOVA  GORICA 

N. 22.8. 
21. nedelja med letom 

- maša: 9. in 11. uri 

P. 23.8. 
 8.00 

19.00 
zdravje,mir,dober namen 
+ starši Kukanja 

T. 24.8. 19.00 ++ Matičič 
S. 25.8. 19.00 + Elena in Karlo Quali 
Č. 26.8.  19.00 ++ Čuk 

P. 27.8. 
18.00 

19.00 
adoracija, spoved 

v zahvalo za vnuke 

S. 28.8. 
 8.00 

19.00 

v čast, zahvalo, v priprošnjo M.B. 

+ Stanko Škodnik 

N. 29.8. 
  9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 
+ Ignac in Marija Laznik 

 

Vpis k verouku bo od ponedeljka, 
30. avgusta do sobote 5. septembra. 
Pri vpisu dobite 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 

 

• 21. nedelja med letom je danes. Naši ministranti, otroški in mladinski zbor ter 

animatorji odhajajo danes na počitniški teden v Strunjan pod vodstvom p. Nika. 

Želimo jim prijetno in polno počitniško bivanje v zavetju Strunjanske MB. 
 

• Veroučni urnik vam je danes na voljo v tiskani obliki in na spletni strani 
Frančiškanskega samostana Kostanjevica. 
 

• Duhovne vaje za Frančiškove brate na Sveti Gori se v tem tednu udeležuje br. 

Miran, v naslednjem tednu pa p. Niko pri minoritih v Olimju. V molitvi smo 

povezani. 
 

• Duh Assisija obhajamo s sveto mašo in molitvijo za mir vsakega 27. v mesecu. 

Lepo vabljeni k molitvi za mir v naših srcih in v svetu. 
 

• Prihodnjo, 22. NML bosta še dva otroka prejela zakrament Božjega življenja. 

Mladi družini naj z ljubeznijo in odgovornostjo skrbita za duhovno rast. 
 

• Prvi četrtek, petek in sobota bodo 2., 3. in 4. septembra. Najprej molitvena ura 

za duhovne poklice ob 18.30, v petek obhajanje bolnikov na domu ter SB Stara 
Gora in mašo v Domu upokojencev ob 14. uri, ter litanijami ob 18.45. Molitev nas 

hrani in »premika gore«. Vabljeni. 
 

• V soboto, 4. septembra bosta dve poroki. Katarini in Nejcu ter Ani in Mateju 

želimo, da bi v dolgosti zvestobe odkrivali vso lepoto Božje ljubezni in jo 
uresničevali v svojih družinah. 
 

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

udeležbo pri maši. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Sveti Gori je danes, 22. avgusta ob 1415 sklepna 

maša poletnih tednov duhovnosti. Vabljeni mladi, pa 

tudi drugi udeleženci duhovnih vaj ali Marijini 

častilci! 

Dan spomina na žrtve totalitarnih režimov bo 
jutri, 23. avgusta. Molimo za mir in pokoj rajnim ter 
za spravo med živimi! 

Duhovniki naše škofije se srečamo v sredo, 25. 
avgusta, na Nanosu pri svetem Hieronimu. 

 

GODOVI: 

N. 22.8. Devica Marija Kraljica 

P. 23.8. Roza iz Lime 

T. 24.8. Jernej, apostol 

S. 25.8. Ludvik, kralj 

Č. 26.8. Hadrijan, mučenec 

P. 27.8. Monika, mati 

S. 28.8. Avguštin, škof 

N. 29.8. Mučeništvo J. Krstnika 
 

 

Orehovlje: v soboto goduje sv. Avguštin, zavetnik cerkve. Slovesnost bo prihodnjo 

nedeljo ob 16h. 

 

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/ 
21. nedelja  
med letom - 
22.08.2021 

 10. 00 
      ter 
19.30 

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

 P. 23.08 -   19.30 + teta Raffaelina 
T.24.08 –  19.30 V zahvalo svetogorski M.B. (P) 

S .25.08– 19.30 + Boris Markič 
Č.  26.08..  19.00 - 

19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

+Poberaj Pepi in Vikca P. 
P. 27.08 –   19.30 +Alojzija in Viktor Koršič 
S. 28.08 –  19.30 +Štefanija Zavrtanik 

29. nedelja  
med letom - 
29.08.2021 

 10. 00 
       ter 
19.30 

za žive in ++ župljane 
adoracija / molitev  ob 19. uri 
 +Julij in Milena Srebrnič 

 

CERKEV DANES (revija z enakim naslovom,  
št.04/2021)  nas seznanja z  zelo različnimi 
izhodišči in načrti  za katehezo, kjer 
omenja da bo: …bolj kot doslej  treba 
upoštevati, da se je misijonska dejavnost 
Cerkve v zadnjih desetletjih »preselila« iz 
daljne Afrike v domačo veroučno učilnico 
…da otroci niso več evangelizirani  kot 
nekoč. Gre za vprašanje osnovnega čuta za 
Boga, osnovnega hrepenenja  po 
odrešenju… ( op: ki ga tudi odrasli ne 
izžarevamo, včasih pa nekateri niti ne želijo 
posredovati). Župnije nagovorjene, da 

preidejo na »mistagogični model« kateheze; po domače: k zakramentom naj otrok pristopi, ko bo 
zanje zrel in ne čredno… Vedno večja je potreba po družinski katehezi … Svet se spreminja, 
Cerkev se spreminja, kateheza se spreminja. Med posameznimi občestvi znajo biti znatne razlike. 

 V pripravi in uvajanju v evharistijo (=prvo sveto obhajilo) smo veseli tistih, ki odgovarjate  na 
vabilo z udeležbo pri maši. V tednu, ki je pred nami vabljeni v soboto, 28,8. ob 18. uri skupaj s kom 
od odraslih v cerkev – kapelo nasproti zakristije 

Vpis k verouku za vse veroučence , ki bodo obiskovali verouk v župniji Solkan odlagamo na 
prihodnji teden: nedeljo 29.8 po dopoldanski ali večerni sveti maši, in na zadnjo avgustovsko 
nedeljo objavljene dneve prihodnjega tedna.            
 

 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 22. 8. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  

† Nevenka Martelanc, 89 

P. 23. 8. Vogrsko ob 19h  †† Žižmond, 94 

T. 24. 8. Kromberk ob 19h Za žive in †† Morandini 

S. 25. 8. Vogrsko ob 19h  
†† Rudolf, Terezija 

Hvalič, 99 

Č. 26. 8. Kromberk ob 19h †† Hvalič in Edi Batič 

P. 27. 8. Kromberk ob 19h Za milost vere 

S. 28. 8. Kromberk ob 19h  † Aleš Ušaj 

N. 29. 8. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

† Albina Mladovan 

Za žive in †† župljane 
 

 Sveta Gora: danes lepo 
vabljeni ob 1415 k maši ob 
sklepu srečevanj in duhovnih 
vaj. 

Otroci in starši, še dober 
teden nas loči od začetka 
šolskega pouka in dva tedna 
od začetka verouka. Upamo, 
da ste se čez poletje odpočili 
in si nabrali novih moči za 
novo delovno leto. Potrudimo  

se za vsakodnevno molitev, tedensko mašo ter za lepo in spoštljivo oblačenje in 
obnašanje. Glede nevarnosti okužbe se bomo ravnali po navodilih in podobno kot v 
šoli 

Načrtujemo: Sestanek ŽPS in ŽGS na Vogrskem 30. 8., v Kromberku 31. 8. oboje po 
maši; verouk bomo pričeli z vpisom (prisotni otroci in starši) v tednu po 5. 
septembru; v Kromberku bo shod v nedeljo, 5. 9. ob 16h; molitveni dan za duhovne 
poklice bo na Sv. Gori v soboto, 11. 9., Stična mladih 18. 9. 
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