
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobri Jezus.  

Brezskrben počitniški čas je za nami.  

Pomagaj nam, da se bomo brez težav ponovno 
privadili na šolske obveznosti.  

Stoj nam ob strani, da bomo v šolo in iz nje hodili 
varno, s sošolci pa se razumeli in si medsebojno 
pomagali.  

Ohranjaj nas zdrave in nas ter vse ljudi obvaruj 
virusa, da bomo lahko spet z veseljem osvajali 
nova znanja in se lahko brezskrbno družili med 
seboj. Amen.  

 

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. 
 

 

»To ljudstvo me časti z ustnicami, toda 

njihovo srce je daleč od mene« (Izaija) 

Kdo v resnici smo?  

To vidimo iz naših dejanj. Če eno govorimo in 

drugo delamo, smo hinavci: ko se pogovarjamo s 

človekom ga hvalimo in mu pritrjujemo, za 

hrbtom pa ga opravljamo in grajamo; ko 

govorimo o ljubezni, v resnici pa gre za našo 

sebičnost; ko trdimo, da uresničujemo Božjo, v 

resnici pa uveljavljamo svojo voljo...  

Pomembno si je postavljati vprašanja: Zakaj tako 

delam? Zakaj govorim, kot govorim? Kaj hočem 

v resnici doseči?  

Najtežje bitke se bijejo v človeškem srcu. Izzvani smo, da se trudimo biti do sebe pošteni 

(notranja gimnastika, poznavanje samega sebe).  

V vsakem izmed nas je veliko dobrega, nihče pa ni popoln. To si moramo priznati, če 

hočemo biti pristni. Spominjati se preteklosti je včasih lepo, včasih pa tudi neprijetno, a 

potrebno in pravično. 

 

 

Kaj je vzgoja?  

Ni dovolj, če starši in drugi vzgojitelji le 

prepovedujejo delati slabo in opozarjajo na 

napake. Vzgoje ne smemo zamenjati z 

nadzorom. Kontrola, ki je sicer do neke 

mere potrebna in upravičena, sama po sebi 

ne prinese dobrih  rezultatov. 

Pomembno je, da je v našem srcu dobro 

seme. Samo Božja beseda lahko spremeni 

človekovo srce.  

Človek potrebuje tudi prostor za 

razmišljanje, za sanje… V tej luči lahko 

odkrijemo pomen branja Svetega pisma, 

molitve, zakramentov, ljubečih odnosov, 

družinskega življenja, župnijskih srečanj, 

praznovanj… 
 

 

NOVA  GORICA 

N. 29.8. 
22. nedelja med letom 

- maša: 9. in 11. uri 

P. 30.8. 
 8.00 

19.00 
za zdravje 
+ Zoran Kukanja 

T. 31.8. 
8.00 

19.00 
za mir in blagoslov 
+ Boris Šinigoj 

S. 01.9. 
8.00 

19.00 
++ Bremec in Vogrič 
za vse pokojne 

Č. 02.9. 
 8.00 

19.00 
za duhovne poklice 
v čast Svetemu Duhu 

P. 03.9. 
prvi petek 

8.00 
17.30 

19.00 

za zdravje 
adoracija, spoved 

v dober namen 

S. 04.9. 
1. sobota 

 8.00 
19.00 

v dober namen 
za duhovne poklice 

N. 05.9. 
  9.00 

11.00 

+ g. Dominik Brus 
za žive in ++ župljane 

 

Prvi petek, dan velikih milosti, vabi 
vse nas k spovedi in sveti maši. 
Češčenje Najsvetejšega bo po 
jutranji in pred večerno mašo. 
Zvečer bo spovedoval g. Cvetko 
Valič. 

Obisk bolnikov na domu bo v 
petek dopoldne. Kdor še želi, naj 
sporoči. 

Vpis k verouku bo od ponedeljka 
do petka: od 15.30 do 18.00. Ob tej 
priložnosti dobite učbenike in 
veroučne zvezke. K vpisu pridete 
skupaj z otrokom. Prinesite 
veroučno spričevalo. 

Verouk se bo začel 6. septembra.  
K verouku se lahko vpišete otroke 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. 

Št. 35 / 29.8.2021 / 22. nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 
 

 

 

KROMBERK – VOGRSKO  
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 29. 8. 
Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

† Albina Mladovan  

Za žive in †† župljane  

P. 30. 8. Vogrsko ob 19h  † Livija Gregorič – 30. dan 

T. 31. 8. Kromberk ob 19h † Franc Lojk – osmina 

S. 1. 9. Vogrsko ob 19h  †† Fornazarič, 79 

Č. 2. 9. Kromberk ob 19h †† Alojz, Nevenka in ostali 

P. 3. 9. Kromberk ob 19h † Jožef Tomažič 

S. 4. 9.    Loke ob 19h  † Jelka Komel – 30. dan 

N. 5. 9. 
Vogrsko ob 1030 

Kromberk ob 16h  

†† Jožef, Gizela Kristančič, 86 

Za žive in †† župljane 
 

 Krst prejme danes po maši v 
Kromberku Kaja Vesel. 
Staršem čestitamo in voščimo 
lepe vzgoje! 

Sestanek ŽPS in ŽGS bo na 
Vogrskem jutri, 30. 8., v 
Kromberku pa v torek, 31. 8. 
po večerni maši. 

Župnijska karitas Vogrsko 
ima srečanje v sredo po maši. 

Shod v Kromberku: ob godu Marije Tolažnice (4. 8.) in obletnici posvetitve 
župnijske cerkve (8. 9. 1927) bo slovesnost prihodnjo nedeljo, 5. 8. ob 16h. Vabljeni 
in povabite še druge! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPO: duhovniki Goriškega pastoralnega območja se 
srečamo na Sveti Gori v sredo. Prosimo, da na 
podprete z molitvijo! 

Pastoralni tečaj naše škofije bo v četrtek v 
Pastoralnem domu Stella Maris v Strunjanu. 

Prvi petek in sobota vabita k prejemu zakramentov 
in k češčenju Jezusovega in Marijinega srca. 

Lepo vabljeni k shodu v Kromberk prihodnjo 
nedeljo ob 16h. 

 

GODOVI: 

N. 29.8. Mučeništvo J. Krstnika 

P. 30.8. Feliks, mučenec 

T. 31.8. Pavlin, škof 

S. 01.9. Egidij, opat 

Č. 02.9. Marjeta, devica 

P. 03.9. prvi petek 

S. 04.9. prva sobota 

N. 05.9. Mati Terezija 
 

 

Starši in otroci, počitnice gredo h koncu, saj v sredo že začenja šolski pouk in nato 
tudi verouk. Prosimo Svetega Duha, da bi novo šolsko in veroučno leto pričeli z 
navdušenjem in zavzetostjo! Ne pozabimo, da je verska vzgoja otrok pravica in 
dolžnost staršev in da vam pri tem (tudi z veroukom in sodelovanjem v cerkvi) 
duhovniki in katehisti(nje) le pomagamo. Upajmo, da se ne bo zapletlo v zvezi s 
COVID-19 in z ukrepi za preprečitev okužbe. Sledite navodilom šole, NIJZ, vlade in 
(glede verouka) tudi župnika! 

Molitveni dan za duhovne poklice bo na Sv. Gori v soboto, 11. septembra: ob 8h 
križev pot; 930 molitvena ura; ob 1030 sveta maša. 

 
 

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/ 

22. nedelja 
med  letom - 
29.08.2021 

10. 00 
ter 

19.30 

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

P. 30.08 - 19.30 v zahvalo M.B. 
T.  31.08 – 19.30 + druž. Semič 

S . 01.09 – 19.30 -  molitev rožnega venca 
Č.  02.09.. 19.00 - 

in 
19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

--  molitev rožnega venca 

P. 03.09 – 
prvi petek 

19.30 v čast J.S. v spravo za grehe 

S. 04.09 – 
prva sobota 

19.30 
za duhovne poklice 
-po maši srečanje 4.r in staršev 

23. nedelja med  l. -
05.09.21 
- angelska 

10. 00 
ter 

19.30 

Župnijska  maša za žive in ++ 
adoracija / molitev  ob 19. uri 
 p.n. 

 

 

Prvi petek in prva sobota- 

možnost za obisk starejših in 

bolnikov. 
 

Vpis k verouku, napotki in 

dogovor za sodelovanje:  

• nedeljo (29.8.) po maši, tudi 

zvečer; 

• ponedeljek (30.8.) do 16.00  in 

po večerni maši, 

• torek (31.8.) ves dan 

-  Veroučni urnik:  

2021/22 PONEDELJEK     TOREK    

15.00 Skup.A- 8.r Skup.B -8. r. 15.00 Skup.9.r in po dogovoru 

16.00 Skup.A7.r Skup. B 7.r 16.00 Skup. 1.  2.r.     Skup.  5. r. 

17.00 Skup. -6.r 
 

17.00 Skup.  3.r. Skup.  4.r.     

Mladi- petek zvečer v župnišču;  po dogovoru je rezerviran  čas za vas. 

(NE) VZGOJENI: Med drugim v Ognjišču lahko beremo o razliki med napotki 

otrokom v šolo odhajajočim  danes: …naj se ima »fajn« in naj uživa. Nekdaj pa:  

«Priden bodi, poslušaj in ne divjaj.« -   

 

Shod v Kromberku: ob godu Marije Tolažnice (4. 8.) in obletnici posvetitve 
župnijske cerkve (8. 9. 1927) bo slovesnost prihodnjo nedeljo, 5. 8. ob 16h. Vabljeni 
in povabite še druge! 

Otroci in starši: vpis k verouku bo v dneh po 5. 8.: v Kromberku po urniku, na 
Vogrskem pa v ponedeljek, 6. 9.: – 1., 2. in 3.r. ob 16h; 4., 5. in 6.r. ob 17h; 7., 8. in 9.r. 
ob 18h. K prvi uri in vpisu pridete otroci in starši. Prinesite podpisana spričevala in 
starši nabavite učbenike in zvezke. Še posebej obvestite in povabite starše in otroke 
1. razreda! 

Urnik verouka v Kromberku: 1. in 2.r.: sreda ob 18h; 3.r.: sreda ob 17h; 4.r.: torek 
ob 18h; 5.r.: torek ob 16h; 6.r.: torek ob 17h; 7.r.: četrtek ob 16h; 8.r.: četrtek ob 18h; 
9.r.: četrtek ob 17h. 

RAJNI: Franc Lojk, Toma Brejca 8 (85 let) je umrl 19. 8. Naj počiva v miru! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zng.si/
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
https://zupnija-solkan.si/

