
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliko boš napredoval,  
kolikor strožji boš do samega sebe. 

 (Tomaž Kempčan) 

Vsaka beseda naj bo blagoslov, ki zida,  
nobena pa prekletstvo, ki podira. 

(Franc Sodja) 

Naš Gospod je tisti, 
po katerem nam prihaja vse dobro.  

Poučil nas bo, če bomo  
premišljevali njegovo življenje,  

ta najlepši vzor človeškega življenja. 

(sv. Terezija Velika) 

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. 
 

 

 

»Ko bi vsi prerokovali!« (Mojzes) 

Štiri vrste ljudi  

1. Tisti, ki služijo Bogu. Boga so že našli 

in ga neutrudno iščejo še naprej.   

2. Iskalci. Boga iščejo, a ga še niso našli. 

3. Tisti, ki Boga niso našli in ga sploh ne 

iščejo.  

4. Tisti, ki so Boga našli, a mu ne 

služijo.  

Prvi so pametni in srečni; drugi so pametni in nesrečni; tretji so neumni in 

nesrečni; četrti so v službi demonov in zla. Ti so hujši od ateistov. Poznavanje 

resnice ne preprečuje, da bi bili še zlobnejši. Najhujše zlo ni nevednost in mesena 

šibkost. Najhujše zlo je zavestno služenje demonom.   

V vsakem izmed nas poteka spopad. 

Morda stalno, lahko pa le občasno in v 

določenih situacijah,  v nas prevladuje 

eden izmed zgornjih tipov človeka. 

Druge lahko »gradimo« ali uničujemo, 

osrečujemo ali ubijamo. S svojim 

ravnanjem lahko ustvarimo nebesa ali 

pekel na zemlji. 

 

 

Božja beseda nas opozarja tudi na 

možnost večnega pogubljenja. To svarilo 

je izrekel Jezus, ki je Usmiljenje. 

Odpovej se vsemu, kar te ločuje od 

Boga!  Bolje je izgubiti fizično življenje 

(gr. bios), kot večno življenje (gr. zoe). 

Evangelij nas vabi k strastnemu iskanju 

resnice, lepote in dobrote.  

 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N.26.9. 
26. nedelja med letom 

- maša: 9. in 11. uri 

P. 27.9. 
 8.00 

19.00 
za zdravje, mir, dober namen 
+ Jožica Butala 

T. 28.9. 
8.00 

19.00 
za zdravje 

 v zahvalo 

S. 29.9. 
8.00 

19.00 

v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 

+ Julijana Obidič, Gradn. br. 9  
(8. dan) 

Č. 30.9. 
 8.00 

19.00 
za zdravje, mir, dober namen 
v čast sv. Jožefu 

P. 1.10. 
1. petek 

8.00 
17.30 

19.00 

++ Bremec in Vogrič 
adoracija in spovedovanje 

+ starši Peloz in Benkič 

S. 2.10. 
1. sobota 

 8.00 
19.00 

za duhovne poklice 
+ Elda Štokelj (30.dan) 

N. 3.10. 
  9.00 

11.00 

v zahvalo 
za žive in ++ župljane 

 

Organisti imajo srečanje v 
ponedeljek po večerni maši. 

Duhovno branje Svetega 
pisma - skupina se sreča v torek 
ob 19.30. 

Program Alfa za odrasle 
začnemo v sredo ob 19.30. 

Priprava na krst se nadaljuje v 
četrtek ob 17.30. 

Srečanje mladih bo v petek ob 
19.30. Mladi bodite nekaj 
posebnega in se povežite kot 
kristjani.  

Katehumenat nadaljujemo v 
soboto ob 17. uri.  

Pohodniško – romarska skupina gre na prvo pot v soboto, 2. oktobra v Dolnje Nekovo, 

v kateri je cerkvica sv. Vida. Ob 9. uri  se zberemo pred cerkvijo v Kanalu. Štiri urna pot 

ni težka in zahtevna. Več informacij dobite prijavljeni.  

Za 1. petek bo adoracija po jutranji in pred večerno sv. mašo. Od 17.30 bo na 
razpolago za spoved g. Cvetko Valič. V petek dopoldne bom obhajal bolnike in 
starejše na domu. 

Volilne lističe za nove člane v pastoralni in gospodarski svet vrnite do naslednje 
nedelje v koš pri vhodu v cerkev, ali v katerokoli  nabiralnik.. 

Mesec oktober – mesec molitve rožnega venca: pridružite se molitvi rožnega 
venca pol ure pred mašo. Zvečer ga bomo molili pred Najsvetejšim. Povežite se v 
molitvi tudi doma. 

Prenos sv. maše po spletu se nadaljuje ob nedeljah www.zng.si/prenos. 
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• 26. NML je danes, Slomškova in ekumenski dan – priporočajmo sebe, naše 

družine in domovino bl. A. M. Slomšku. Trem družinam pa čestitamo ob krstu 
njihovih otrok. 

• Danes volimo člane ŽPS in GS. Župnija je skupna odgovornost župljanov in 

samostanske družine, zato vas vabimo k pripravljenosti delati za blagor župnijske 
skupnosti. Naredimo župnijo živo! 

• Karitas – jutri, v ponedeljek, 27. septembra vabim člane župnijske Karitas na 

srečanje in pogovor. 

• Starše prvoobhajancev (3. r.), vabimo na prvo srečanje in pogovor, ki bo v 

četrtek, 30. septembra ob 20. uri v samostanski dvorani. 

• Prvi petek, 1. oktobra – obiščemo bolnike na domu, v bolnici Stara Gora in v 

Domu upokojencev s sveto mašo ob 14. uri. Pred večerno mašo ob 18.30 bomo 
molili pred Najsvetejšim rožni venec in litanije Srca Jezusovega. V molitvi se 

združimo s prošnjo Gospodu za nove duhovne in redovne poklice. Na prvo soboto, 

2. oktobra bomo začeli z molitvijo enako kot v petek in sicer ob 18.30. 

• Prihodnja nedelja bo Frančiškova in rožnovenska. Vaši darovi pri mašah bodo 

namenjeni vzdrževanju mladih, ki se odločajo živeti karizmo sv. Frančiška 
Asiškega. Bog povrni. 

 
 

KROMBERK – VOGRSKO  
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 26. 9. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

† Stanislav Skrt  

Za žive in †† župljane 

P. 27. 9. Vogrsko ob 19h  †† Anton in Ivana Kavčič, 14 

T. 28. 9. Kromberk ob 19h † Nada Rebek 

S. 29. 9. Vogrsko ob 19h  † p. Ernest Žižmond – osmina  
Č. 30. 9. Kromberk ob 19h † Robert Ferrari – osmina 

P. 1. 10. Kromberk ob 19h V čast Svetemu Duhu 

S. 2. 10. Kromberk ob 19h  † Ivanka Batič – osmina  

N. 3. 10. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 16h  

†† Rudolf, Fani in Aleš 

Za žive in †† župljane 
 

Otroci in starši: danes je 

katehetska nedelja; med mašo 

sodelujejo tudi otroci; 

blagoslovim torbe. 

Verouk je po urniku. Kdor še 

ni, naj čimprej prinese spriče-

valo in nabavi vse potrebno. 

Prvi petek: zamenjava se z g. 

Lojzetom, ki bo spovedoval 

od 18h dalje. 

Izbira (volitve) za ŽPS in ŽGS je te dni. Na liste vpišete vaše predloge za člane ŽPS (5 

predlogov) in za ŽGS (3 predloge) ter jih oddajte do prihodnje nedelje! 

Vogrsko - rožnovenska slovesnost bo prihodnjo nedeljo: od 15h spovedovanje, od 1530 

rožni venec, ob 16h sv. maša, nato pete litanije Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim 

ter običajen ofer. Na žalost odpade procesija in pogostitev. Povabite še druge! 

Oktobra bomo v cerkvi začeli z rožnim vencem 15 minut pred mašo. 

Rajni: Robert Ferrari, B. Hvalič 90 (79 let), umrl 18. 9.; Ivanka Batič, Grajska 6 (96 let), 

umrla 21. 9. in p. Ernest (Roman) Žižmond (87 let), umrl 21. 9., pokopan v Kamniku. Naj 

počivajo v miru! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Današnja kvatrna miloščina bo za semenišče in za 

potrebe škofije.   

V sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine 2021 vas v 
soboto, 2. oktobra 2021,  vabimo v Frančiškanski samostan 
na Kostanjevico, kjer bodo potekale brezplačne delavnice,  
vodeni ogledi cerkve, grobnice Burbonov in Škrabčeve 
knjižnice ter predstavitve restavratorskih posegov,... 
Program:  9.h voden ogled cerkve; 9.30 voden ogled grobnice 
Burbonov; 10.00 predstavitev izdelave štukatur; 11.00 voden 
ogled Škrabčeve knjižnice; 11.30 restavratorka se predstavi. 
Od 9. do 12 bodo potekale delavnice za otroke v dvorani 
samostana. Udeležba na dogodkih je možna samo ob 
upoštevanju pogoja PCT. Lepo vabljeni. 

 

GODOVI: 

N.26.9. Slomškova nedelja 

P. 27.9. Vincencij, redovnik 

T. 28.9. Venčeslav, mučenec 

S. 29.9. Mihael, Gabrijel, Rafael 

Č. 30.9. Hieronim, duhovnik 

P. 1.10. 
1. petek 

Terezija Deteta 
Jezusa 

S. 2.10. 
1. sobota 

Angeli varuhi 

N. 3.10. Rožnovenska nedelja 
 

 

Priprava na zakon bo od 6. do 13. novembra potekala na Kapeli. Potrebna je prijava: 

priprava.zakon.ng@gmail.com ali 051/614 912. 

Kot veste, je za obisk bogoslužja v cerkvi potrebno zadostiti pogojem PCT. 
Velja za vse starejše od 15 let. Enako velja za krst ali poroko. Prosimo, da 
spoštujete ta pogoj NIJZ. 
 
 

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/ 

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 18. uri 

+Testen Alojz in Marija 

P. 27.09- 18.30 +druž. Rožič in Dragonja 

T.28.09. – 18.30 za vse + Komel in Boškin 

S .29.09.– 18.30 +Julij in Milena Srebrnič 

Č. 30.09. 18.00 - 

18.30 

molitev pred Najsvetejšim 

+ Ivan Bavdaž 

P. 01.10 – 
prvi petek  

18.30 
za vse ++ iz druž. Mis 

S. 02.10 – 
1. sobota 

18.30 
za duhovne poklice   /o/ 

Rožnovenska 

nedelja. - 

03.10.2021 

 

10. 00 
Starši 4.r. 

 

18.30 

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

adoracija / molitev  ob 18. uri 

+Dragonja Alberta 
 

ZA MOLITEV imamo ugodne 
pogoje, ko najdemo mir in 
tišino. Če  ju preglasimo in 
»utapljamo« v duši rušimo 
zdravo  ravnovesje. 

Ta teden je god angelov 
varuhov in nadangelov, ki se 
jim priporočamo za varstvo, 
pred različnimi oblikami zla, ki 
se lahko širi tudi z našim 
sodelovanjem.   
 

Danes izbira in dopolnitev 
članov ŽPS.                                                                
 

V cerkvi bomo vsak dan 20 
minut pred mašo -tako kot 
običajno-molili rožni venec. 

V oktobru želimo načrtno vključevati tudi  prve molivce iz vrst mlajših in drugih 
odraslih, po spisku oziroma po dogovoru, če vidimo nujnost molitve.                                             

http://www.zng.si/
mailto:priprava.zakon.ng@gmail.com
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
https://zupnija-solkan.si/

