
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mame! 

Vam vaše čudovite princese, ki še niti niso 

dobro vstopile v puberteto, že zastavljajo 
vprašanja o menstruaciji in ostalih 

spremembah, ki jo čakajo v puberteti?  

  

Si želite z njo iskreno pogovoriti o tem, pa ne veste kako? Pridita skupaj 

na delavnico Čudovita princesa, kjer bomo na atraktiven in poučen način odprle 

prostor za pogovor o teh pomembnih temah ter tako vašim hčeram omogočile čim 

boljši vstop v puberteto. Delavnica je namenjena vsem odraščajočim deklicam 
med 9. in 12. letom starosti ter njihovim mamam.  

Delavnico Čudovita princesa bomo v Novi Gorici izvedli 24. septembra 

2021 (v župnijski dvorani). Vabljeni k prijavam na spletni strani: 

http://www.fertilitycare.si/cudovita-princesa/ Veselimo se srečanja z vami! 

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. 
 

 

Strah pred resnico 

Apostoli Jezusa niso razumeli. 

Ni bil tak Mesija, kot so si ga 

predstavljali in želeli. Jezusa 

so se bali vprašati o tem kar 

niso razumeli. Tudi v 21. st. 

želimo Jezusa prilagoditi 

našim željam. Tudi mi pogosto 

ne razumemo križa, porazov, 

neuspehov… 

 

Kaj zastruplja naše 

skupnosti? 

Jezus je govoril o svojem 

darovanju in trpljenju, 

Jezusovi učenci pa o tem, kdo 

med njimi je večji, 

pomembnejši, zaslužnejši, 

prvi….  

  

Edina revolucija, ki 

spreminja svet 

Po čem Jezus meri 

pomembnost neke osebe?  

Ne po denarju, moči, uspehih, 

temveč po pripravljenosti za 

služenje, po pravičnosti, po 

pomoči obrobnim in 

izločenim...  
 

 

 

NOVA  GORICA 

N.19.9. 
25. nedelja med letom 

- maša: 9. in 11. uri 

P. 20.9. 
 8.00 

19.00 
za zdravje, mir, dober namen 
za verne duše 

T. 21.9. 
8.00 

19.00 
++ Lazar 

 za zdravje 

S. 22.9. 
8.00 

19.00 
v čast Svetemu Duhu 
+ Aljoša Testen 

Č. 23.9. 
 8.00 

19.00 
++ sorodnike in dobrotnike 
+ Alenka Slejko 

P. 24.9. 
8.00 
18.00 

19.00 

v zahvalo in čast Božjemu usmiljenju 
adoracija ali češčenje Najsvetejšega 

za domovino 

S. 25.9. 
 8.00 

19.00 
po namenu 
po namenu Komar 

N. 26.9. 
  9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 
za žive in ++ pevce 

 

Verouk je za vse skupine reden. 

Pohitite s prijavo v programe 
verskega izobraževanja 
odraslih. Potrebna je prijava. 

Župnijski pevski zbor ima 
pevske vaje ob torkih ob 19.30 
in otroški pevski zbor pa ob 
nedeljah ob 10. uri. Pridružite se 
in prepevajmo Bogu v čast! 

Srečanje mladih bo v petek ob 
20. uri. 

Katehumenat nadaljujemo v 
soboto ob 17. uri. Če se še kdo 
želi vključiti, je možno samo še v 
soboto. 

Volilne lističe za nove člane v pastoralni in gospodarski svet, boste dobili naslednjo 
nedeljo po maši. Molimo Svetemu Duhu za dobro izbiro. 

Novo skavtsko leto se začenja s sv. mašo v nedeljo ob 11. uri. 

Prenos sv. maše po spletu se nadaljuje ob nedeljah: www.zng.si/prenos v živo. 
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• Danes je 25. NML – nedelja svetniških kandidatov LJ, NM in KP škofije. 

Priporočajmo se rojakom, ki so v težjih časih živeli iz milosti Božjega življenja 

in plemenitili ter opogumljali svoj čas. 

• Starše 4. razreda vabimo na srečanje in pogovor v sredo, 22. septembra ob 20. 

uri v samostansko dvorano. Ne pozabite na PCT pogoj. 

• Skupne priprave za krst otrok, drugo srečanje bo v četrtek, 23. septembra ob 

17.30 v novi cerkvi v Novi Gorici. 

• Srednješolci vabljeni na srečanje, ki bo v petek, 24. septembra ob 20. uri. 

Povabite prijatelje. Potreben je PCT. 

• Ministranti in otroški zbor vabita nove člane. Ministrantska srečanja so 

vsako soboto ob 9.30, pevske vaje OZ pa ob nedeljah ob 9. uri. 

• Prihodnja nedelja bo 26. NML, Slomškova in ekumenski dan – molili bomo 
za edinost kristjanov, da bi bili eno v Kristusu. 

• Volitve novih članov ŽPS in GS bodo prihodnjo nedeljo, 26. septembra. Prejeli 

boste glasovnice s kandidati in prostor za svojega kandidata. Prvo merilo 
izbora je odgovornost in ljubezen do župnije ter pripravljenost aktivno 

sodelovati v življenju naše skupnosti. Naj bo Svetemu Duhu izročena izbira. 

Kot veste je za obisk bogoslužja v cerkvi, od srede, 15. septembra, potrebno 
zadostiti pogojem PCT – Prebolelost, Cepljenje, Testiranje. Velja za vse starejše 

od 12 let. Za osebni obisk izven bogoslužja ta pogoj ne velja. 

 

KROMBERK – VOGRSKO  
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 19. 9. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

†† sorodniki in v dober namen  

Za žive in †† župljane 

P. 20. 9. Vogrsko ob 19h  †† Rudolf in Marta Beltram, 14 

T. 21. 9. Kromberk ob 19h † Franc Luzar 

S. 22. 9. Vogrsko ob 19h  V zahvalo M. B. in angelu varuhu 

Č. 23. 9. Kromberk ob 19h V priprošnjo Materi Božji 

P. 24. 9. Kromberk ob 19h † Pavla Mrak 

S. 25. 9. Kromberk ob 19h  †† Franc in Fiorella Furlani 

N. 26. 9. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

† Stanislav Skrt 

Za žive in †† župljane 
 

Nabirka za kristjane v Sv. 

Deželi 12. 9.: Kromberk 185 

€, Vogrsko 135 €. Hvala! 

Otroci in starši: verouk smo 

začeli. Prihodnja nedelja bo 

katehetska; prinesite torbe k 

blagoslovu! 

Katehistinje, upam, da lahko 

pridete na srečanje jutri ob 

20h! 

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 1515; 9. r.: četrtek ob 17h. 

Urnik verouka na Vogrskem: 1. in 2. r.: torek ob 1615; 3. r.: ponedeljek ob 17h; 4. r.: sreda ob 

1615; 5. r.: torek ob 1530; 6. r.: ponedeljek ob 18h; 7. in 8. r.: sreda ob 18h; 9. r.: sreda ob 17h. 

Izbira (volitve) za ŽPS in ŽGS je v tem mesecu. Vzemite liste, kamor vpišete vaše predloge 

za člane ŽPS (5 predlogov) in za ŽGS (3 predloge). Izpolnjene oddajte do konca septembra! 

Kvatrnica: slovesnost bo na Mirenskem Gradu v nedeljo, 26. 9. ob 16h. 

COVID-19: potrudimo se za PCT (k maši s potrdili)! V cerkvi smo v medosebni razdalji 1,5 

m (ne velja za gospodinjstvo), nosimo masko in si razkužimo roke. Ostali sledite maši preko 

TV, radia ali spleta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOK – Goriška območna karitas ima redno srečanje pri 

konkatedrali v torek ob 1930. 

Anton Martin Slomšek goduje v petek kot zgled 

svetega duhovnika in škofa ter dobrega vzgojitelja. 

Kvatrna miloščina prihodnje nedelje bo za semenišče in 

za potrebe škofije.   

Izbiramo (volimo) v ŽPS in ŽGS. Pogovorite se med 

seboj, da boste izbrali najbolj primerne predstavnike 

župnije za soodgovorno sodelovanje pri vodenju 

župnijskega življenja. 

 

GODOVI: 

N.19.9. Januarij, škof 

P. 20.9. Korejski mučenci 

T. 21.9. Matej, apostol 

S. 22.9. Mavricij, mučenec 

Č. 23.9. p. Pij, redovnik 

P. 24.9. Anton Martin Slomšek 

S. 25.9. Sergij, menih 

N. 26.9. Kozma in Damijan 
 

 

Priprava na zakon na daljavo od 1. do 3. oktobra.  Zaročenci se lahko prijavijo preko 

spleta ali pa na e-naslovu pripravanazakon@ignacijevdom.si.  Več informacij o pripravi 

je na spletu. Od 6. do 13. novembra bo potekala priprava na Kapeli. 

 

 
 

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/ 

25. nedelja 

med letom 

- 

19.09.2021 

10. 00 
Starši 4.r    

 

19.30 

Skupna žup.  maša za žive in ++         

se po maši pridružijo programu družin. dne 

adoracija / molitev  ob 19. uri 

+starši Alojzija in Franc Gorjup 

P. 20.09- 19.30 + Jožef Rijavec  - (osm.) 

T.21.09. – 19.30 + druž. Golob 

S .22.09.– 19.30 + Pavšič in Zavadlav 

Č. 23.09. 19.00 - 

19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

za vse + iz druž. Koršič 

P. 24.09 – 19.30 + Oton Vižin  (M.J.) 

S. 25.09 – 19.30 za + iz družine /vpis. 25.9./ 

 

26.09.2021 

Slomškova 

ned. 

10. 00 
Starši 4.r 

 

18.30 

Skupna žup.  maša za žive in ++                      
In otroci  po maši srečanje v cerkvi 

adoracija / molitev  ob 19. uri 

+Testen Alojz in Marija 
 

Potrdilo PCT (o 
prebolevnosti, cepljenju ali 
testiranju) potrebujemo 
tudi za obisk bogoslužja. 
Navodila ob vhodu!    

S prihodnjo nedeljo 
/26.9./ bodo večerne maše 
tudi med tednom ob 18.30.                                                                                                                           

Verouk po urniku . 
Veroučni priipomočki - 
(knjige, delavni zvezki) bodo 
tudi osnova za delo doma v 
času opravičenih 
izostankov. 

 

 

http://www.zng.si/
https://ignacijevdom.si/priprava-na-zakon/
https://ignacijevdom.si/events/priprava-na-zakon-preko-spleta/
https://ignacijevdom.si/events/priprava-na-zakon-preko-spleta/
mailto:pripravanazakon@ignacijevdom.si
https://duhovnoizpopolnjevanje.si/category/priprava-na-zakon/priprava-na-zakon-priprava-na-zakon/
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
https://zupnija-solkan.si/

