
ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čudovita princesa 

Da bi vašim hčerkam omogočili čim boljši vstop v 

puberteto, vas vabimo, da se nam pridružite 

na zabavni in poučni delavnici, namenjeni 

odraščajočim deklicam med 9. in 12. letom starosti 

ter njihovim mamam. Deklice imajo priložnost, da 

v prijetnem ozračju prisluhnejo starosti primerni 

predstavitvi o odraščanju in spolnem dozorevanju 

ter s svojimi mamami sodelujejo v vodenem 

pogovoru. 

Delavnica bo v župnišču v Novi Gorici, v petek 24. 

septembra ob 17.30. 

 

Prijave: 

www.iskreni.net 
 

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. 
 

 

 ANGELSKA NEDELJA 

Vsakega človeka spremlja angel varuh 

Sv. Hieronim, zavetnik naše koprske škofije, pravi, da ima, po Božji previdnosti, vsak 

človek posebnega angela varuha. To utemeljuje: spremljanje vsakega posameznika v 

nebesa je tako zahtevna zadeva, da angel varuh ne bi mogel hkrati voditi v nebesa več 

oseb. 

Zadolžitve angelov varuhov  

Od nas odvračajo nevarnosti; podpirajo 

nas v boju proti hudobnim duhovom; v nas 

prebujajo svete misli; odvračajo nas od 

hudobije; pomagajo nam, da se kesamo za 

svoje grehe; navdušujejo nas za 

spreobrnjenje srca; tolažijo in opogumljajo 

žalostne, malodušne in obupane; molijo za 

nas; Bogu prinašajo naše molitve in dobra 

dela; ob smrti človeka spremljajo pred 

Božjo sodbo, od tu pa v nebesa oziroma na 

očiščevanje v vice.   

Kličemo na pomoč angele ali 

demone? 

Razlikovati moramo med svetimi angeli in 

padlimi angeli oziroma hudobnimi duhovi, 

ki v resnici niso angeli. Tudi Satan 

(Lucifer), kateremu  se  mnogi  priporočajo   

kot angelu razsvetljenja in razuma, je »angel«; a ni sveti angel! Duhovi, ki bi mi 

morda pomagali, da bi postal v zemeljskem življenju vsaj začasno uspešen in slaven, 

so v resnici demoni, saj nas istočasno ovirajo na poti v večno življenje oziroma nas 

vodijo v večno pogubljenje. 

Pravi odnos do angelov varuhov 

Svete angele spoštujemo, smo jim vdani, jim zaupamo in smo jim hvaležni.  Vso svojo 

ljubezen in vse svoje češčenje pa izkazujmo Njemu, od katerega oni in mi prejemamo vse.  
 

 

NOVA  GORICA 

N. 05.9. 
23. nedelja med letom 

- maša: 9. in 11. uri 

P. 06.9. 
 8.00 

19.00 
zdravje,mir,dober namen 
+ Jožef in Marija Klančič 

T. 07.9. 
8.00 

19.00 
v čast Svetogorski Kraljici 
++ Košuta 

S. 08.9. 
Rojstvo D.M. 

9.00 
19.00 

+ Andrej Šušmelj 
++ prijatelje 

Č. 09.9. 
 8.00 

19.00 
++ Prinčič in Sedevčič 
+ Zofija in Anton Gulič 

P. 10.9. 
8.00 
18.00 

19.00 

++ Lazar 
adoracija, spoved 

v čast angelu varuhu za vnuke 

S. 11.9. 
 8.00 

19.00 
za duše v vicah 
v zahvalo 

N. 12.9. 
  9.00 

11.00 

+ Jože Škodnik 
za žive in ++ župljane 

 

Miloščina prve nedelje v mesecu je 
namenjena za obnovo cerkve. Hvala za 
vsak vaš dar. V tem tednu bodo začeli 
pleskati balkončke pred cerkvijo in 
zamenjali zvočnika na koru. 

Verouk se začne po urniku. 
Veroučenci, ki že hodijo k spovedi, 
bodo imeli spoved, drugi reden verouk 
v učilnicah. 

Starši veroučencev imajo srečanje v 
ponedeljek ali torek ali v sredo ob 
19.30. 

Župnijski pastoralni svet v tej 
zasedbi ima zadnjo sejo v četrtek ob 
19.30. Izbira novih članov bo v nedeljo, 
26. septembra.  

Učenje kitare se bo začelo v petek ob 17.30.  

Smo v tednu vzgoje. Vsak dan bomo molili za vse vzgojitelje in razmišljali o vzgoji. 

Priložnost za sveto spoved je vsak dan pred in med sveto mašo. Spoved nam 
pomaga živeti v krstni milosti. 

Priprava na krst otrok se bo začela v četrtek, 16. septembra ob 17.30. Prijavite se. 

Naglušni lahko pred vsako sveto mašo v zakristiji prevzamete sprejemnik, v 
katerega vključite slušalko in boste krasno slišali vse molitve, božjo besedo in 
pridigo. 
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• 23. nedelja med letom  je danes, imenovana angelska. Tudi danes čestitamo 

družinama novokršćencev. Mladim želimo, da bi v novem šolskem letu 
pridobivali znanje in rastli v človeški zrelosti in srčnosti. 
 

• Vpisovanje otrok v 1. razred verouka bo od 6. do 9. septembra med 16. in 

18. uro. 
 

• Praznik Marijinega rojstva ali mali šmaren obhajamo v sredo, 8. septembra. 
Pri nas bodo maše ob 7h, 10h in 19h. Po večerni maši bomo pred Najsvetejšim 

počastili MB z litanijami in blagoslovom. 
 

• Uvodno srečanje za veroukarje in starše bo v četrtek, 9. septembra ob 17. 

uri. Otroci in starši se bodo srečali s kateheti, dobili veroučne knjige in zvezke. 
Prinesite spričevala. 
 

• Člane ŽPS vabimo na zadnje srečanje v mandatu, ki bo v sredo po večerni maši. 

Pogovorili se bomo o bližajočih volitvah novega ŽPS ja, ki bodo v nedeljo, 26. 
septembra. 
 

• Maša ob začetku veroučnega leta bo prihodnjo nedeljo ob 10. uri. Vabljeni 

otroci in njihove družine. Če bo vreme dopuščalo bo maša na prostem v parku 

pod cerkvijo. 
 

• Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 13. septembra po veroučnem sporedu, 

ki najdete tudi na naši spletni strani. 
 

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

udeležbo pri maši. 

 

KROMBERK – VOGRSKO  
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 5. 9. 
Vogrsko ob 1030 

Kromberk ob 16h 

†† Jožef, Gizela Kristančič, 86 

Za žive in †† župljane  

P. 6. 9. Vogrsko ob 19h  †† Izidor in ostali, 6 

T. 7. 9. Kromberk ob 19h †† Mladovan in Hvalič 

S. 8. 9. Vogrsko ob 19h  † Adela Furlan, po n. 107 

Č. 9. 9. Kromberk ob 19h †† Makuc, V. Vodopivca 42 

P. 10. 9. Kromberk ob 19h † p. Roman Motore 

S. 11. 9. Kromberk ob 19h  †† Črnigoj in Pinosa 

N. 12. 9. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  

† Nada Fornazarič, 34 
 

 Shod v Kromberku: ob godu 

Marije Tolažnice (4. 8.) in 

obletnici posvetitve župnijske 

cerkve (8. 9. 1927) je 

slovesnost danes ob 16h. Po 

maši še pete litanije in 

blagoslov. Vabljeni in povabite 

še druge! 

Otroci in starši: vpis k 

verouku bo v tem tednu: v  

Kromberku po urniku, na Vogrskem pa jutri: – 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. 

Urnik verouka na Vogrskem (predlog): 1. in 2. r.: torek ob 1645; 3. r.: ponedeljek ob 17h; 

4. r.: torek ob 16h; 5. r.: torek ob 1515; 5. r.: ponedeljek ob 18h; 7. in 8. r.: sreda ob 18h; 9. r.: 

sreda ob 17h. 

Izbira (volitve) za ŽPS in ŽGS bo v tem mesecu, ker je lani odpadlo zaradi epidemije. 

Prejeli boste liste, kamor boste vpisali vaše predloge za člane ŽPS (5 predlogov) in za ŽGS 

(3 predloge). Izbirne liste odnesite tudi drugim, ki trenutno niso prišli v cerkev in jih 

izpolnjene oddaste do konca septembra. 

Starši in otroci, pričeli ste že s šolskim poukom, začenjamo tudi z veroukom. 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 katehistinje le pomagamo. Upajmo, da se 

ne bo zapletlo v zvezi s COVID-19 in z ukrepi za preprečitev okužbe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepo vabljeni k shodu v Kromberk danes ob 16h. 

Pred nami je teden vzgoje. Molimo za starše, 
vzgojitelje, učitelje, profesorje, katehistinje, 
duhovnike, da bi v moči Svetega Duha opravljali svoje 
poslanstvo. 

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

Nabirka za kristjane v Sveti Deželi bo prihodnjo 

nedeljo (namesto na veliki petek). 

 

GODOVI: 

N. 05.9. Angelska nedelja 

P. 06.9. Zaharija, prerok 

T. 07.9. Regina, mučenka 

S. 08.9. Rojstvo Device Marije 

Č. 09.9. Peter Klaver, redovnik 

P. 10.9. Ines, mučenka 

S. 11.9. Bonaventura, redov. 

N. 12.9. Marijino ime 
 

 

Priprava na krst se bo začela v četrtek, 16. septembra ob 17.30 v Novi Gorici. 
Priprava vsebuje tri srečanja, ki pomagajo staršem odkriti veličino krsta in njihove 
verske vzgoje. Prijavite  se: alojzij.krzisnik@gmail.com. 
 

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/ 

Urnik verouka 

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. A-7.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. 

Zamudnike vabimo k vpisu v nedeljo po obeh mašah ali v soboto po večerni maši. 

http://www.zng.si/
mailto:alojzij.krzisnik@gmail.com
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
https://zupnija-solkan.si/

