
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAKO DOBIJO LJUDJE KRILA 
 

Obstajajo ljudje, ki nikoli ne dobijo besede 

priznanja, nikoli ne dobijo prijazne pohvale. 

Opravljajo najbolj težavna dela in vsak jemlje 

to za samoumevno. V popolni tišini opravljajo 

tisoč majhnih stvari v hiši, v pisarni, v obratu. 

In tam ni nikogar, ki bi to videl. 
 

Ampak ko enkrat delo ni opravljeno ali ko naredijo en napačen korak, takrat pa vidi to vsak. 

Preveč ljudi gre zato zgrbljenih v družbo, ki ne povpraša po pripravljenosti pomagati in 

dobroti, zanesljivosti in zvestobi.  

Zaželena so spričevala in nazivi, kompetenca in ambicioznost. Preveč ljudi se zaradi tega 

počuti izrabljene in odpisane. Nimajo več veselja do dela in tudi ne veselja do življenja. 

Pobiti ljudje ostanejo otopeli in ne vedo več, kako naprej. Dobiti morajo krila. 

Pohvala je kot vzmet. 

Od časa do časa kakšna pohvala,in ljudje že dobijo krila.          

Phil Bosmans, V tebi je sreča 

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. 
 

 

 

KAR JE BOG 
ZDRUŽIL,  

TEGA NAJ 
ČLOVEK NE LOČI 

Jezus je pokazal na 

temelj, na Božji načrt, 

princip, ideal zakonske 

skupnosti. To ne 

pomeni, da Bog ne ve 

za naše polomije, za 

človeško krhkost, za 

prepire, ločitve, mnoge 

žalostne zgodbe… 

Kljub dejstvom, ki so 

taka kot so, je 

pomembno, da imamo 

pred seboj jasne cilje! 

Danes obstajajo pojmovanja zakona, človeka in življenja, ki so daleč od 

krščanstva! 

Sploh vemo kaj je krščanski zakon? Zakaj se in kdaj se cerkveno poročiti?  

Kaj je ljubezen?  

Ljubezen pomaga drugemu dihati. Je potovanje, ki se ne konča do zadnjega 

diha. Ljubezen ni zgolj darovanje stvari, ki jih imamo ampak sebe, tega kar smo. 

Ljubezen ni »posedovanje drugega«. Kdor ljubi želi drugi osebi dobro in je 

pripravljen za to zastaviti svoje življenje. Žrtvovanje brez ljubezni je absurd, 

ljubezen brez žrtvovanja je iluzija.  

Most med možem in ženo je trden, če oba verujeta v Božjo ljubezen, če si oba 

želita in se vedno znova odločata, da želita drug drugega ljubiti, kot ju ljubi Bog; 

če se njuna ljubezenska izjava glasi: »Danes te želim ljubiti bolj, kot sem te 

ljubil včeraj!« 
 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N.03.10. 
27. nedelja med letom -rožnovenska 

- maša: 9. in 11. uri 

P. 04.10. 
 8.00 

19.00 
za zdravje, mir, dober namen 
+ starši in brat Trojer 

T. 05.10. 
8.00 

19.00 
za zdravje 
v zahvalo za g. Dominika  

S. 06.10. 
8.00 

19.00 
v zahvalo 

++ Mervič 

Č. 07.10. 
 8.00 

19.00 
za zdravje, mir, dober namen 
+ Fani in ++ Furlan 

P. 08.10. 
8.00 
17.30 

19.00 

po namenu 
adoracija in spovedovanje 

+ Bernarda Gabrijelčič 

S. 09.10. 
 8.00 

19.00 
po namenu 
+ Helena – Jelka Šavli 

N. 10.10. 
  9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 
za družino 

 

Tajništvo ŽPS se sreča v 
ponedeljek po večerni maši, da 
prešteje glasove volilnih lističev. 

Ločeni ali razvezani imajo 
srečanje v torek ob 20. uri. 
Skupini se lahko pridružijo vsi, 
ki so šli skozi to preizkušnjo. 
Program vsebuje 13 srečanj. 

Katehetski zbor ima srečanje v 
sredo po večerni sveti maši. 

Srečanje mladih bo v petek ob 
19.30.  

Katehumenat nadaljujemo v 
soboto ob 17. uri.  
 

Mesec oktober – mesec molitve rožnega venca: pridružite se molitvi rožnega 
venca pol ure pred mašo. Zvečer ga bodo molili kandidati za birmo. Povežite se v 
molitvi tudi doma. Lahko molite z nami po spletu: www.zng.si/prenos.  

 

 

Št. 40 / 03.10.2021 / 276. nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
http://www.zng.si/prenos
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• Danes je Frančiškova in rožnovenska nedelja. Za današnje darove, 

namenjene vzdrževanju mladih na poti do Frančiškovega brata, se vam iskreno 
zahvaljujemo. Zvečer po maši vas vabimo na TRANSITUS – spomin smrti 

našega svetega očeta  Frančiška Asiškega.  
 

• Slovesni praznik našega ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega bo v 

ponedeljek, 4. oktobra. V času »krompirjevih počitnic« pripravljamo romanje v 
Assisi. Informativno se lahko vpišete v zakristiji. Danes je pri nas celodnevno 

češčenje: Najsvetejše bo izpostavljeno od jutranje maše do 12. ure in od 
18.00 do večerne maše. Vzemite si čas za molitev pred Jezusom v evharistiji. 
 

• Oktober – mesec rožnega venca, ki ga molimo pred mašami. Odločite se za 

čudovito molitev v družini. 
 

• Birmanci odhajajo na duhovni vikend k Novi Štifti v petek, 8. oktobra. Odhod s 

parkirišča na Kapeli bo ob 17. uri. 
 

• Obhajilo za tiste, ki ne izpolnjujejo PCT pogojev in maši ob nedeljah sledijo 
pred cerkvijo, bo tam možno tudi prejeti obhajilo. 

 
 

KROMBERK – VOGRSKO  
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 3. 10. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 16h  

†† Rudolf, Fani in Aleš  

Za žive in †† župljane 

P. 4. 10. Vogrsko ob 19h  †† Gorjan, 71 

T. 5. 10. Kromberk ob 19h Za umrle nasilne smrti 

S. 6. 10. Vogrsko ob 19h  V čast Sv. Duhu, 14 

Č. 7. 10. Kromberk ob 19h Materi Božji v zahvalo 

P. 8. 10. Kromberk ob 19h V čast Materi B.za zdravje 

S. 9. 10. Kromberk ob 19h  V zahvalo za zdravje 

N. 10.10 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

V čast Mariji Tolažnici 

Za žive in †† župljane 
 

Kvatrna miloščina za 

semenišče in za potrebe 

škofije: Kromberk 165 €, 

Vogrsko 75 €. Hvala! 

Vogrsko - rožnovenska 

slovesnost je danes: od 15h 

spovedovanje, od 1530 rožni 

venec, ob 16h sv. maša, nato 

pete litanije Matere Božje in 

blagoslov z Najsvetejšim ter  

običajen ofer. Žal odpade procesija in pogostitev. Povabite še druge! 

Verouk je po urniku. Zamudnike vabimo, da se čimprej pridružijo. 

Izbira (volitve) za ŽPS in ŽGS: še danes oddajte vpisane predloge za člane ŽPS in 

ŽGS! Volilna komisija bo pregledala glasovnice in ugotovila rezultate. 

Oktobra začenjamo v cerkvi z molitvijo rožnega venca 15 minut pred mašo. 

COVID-19: potrudimo se za PCT (k maši s potrdili)! Ostali sledite maši preko TV, 

radia ali spleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starši in otroci, nadaljujmo z zavzetostjo to šolsko in 

veroučno leto! Pri verski vzgoji otrok vam, starši, z 

veroukom in sodelovanjem v cerkvi duhovniki in 

katehisti(nje) le pomagamo. Glede COVID-19 in z ukrepi 

za preprečitev okužbe se ravnajmo podobno kot v šoli. 

Sledite navodilom šole, NIJZ, vlade in (glede verouka) 

tudi župnika in katehistinje! 

Izbira (volitve) v ŽPS in ŽGS: upajmo, da ste izbrali 

najbolj primerne predstavnike župnije za soodgovorno 

sodelovanje pri vodenju župnijskega življenja in 

župnijskega imetja. 

 

GODOVI: 

N.03.10. Rožnovenska nedelja 

P. 04.10. Frančišek Asiški, red. 

T. 05.10. Marija Favstina, red. 

S. 06.10. Bruno, redovnik 

Č. 07.10. Rožnovenska MB 

P. 08.10. Benedikta, mučenka 

S. 09.10. Abraham in Sara 

N. 10.10. 28. nedelja med letom 
 

 

Oktober je mesec rožnega venca, ki ga radi molimo (vsaj desetko) sami, v družini in 

skupno v cerkvi. 

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/ 

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 

P. 04.10.-   18.30 za vse ++ iz družine Černe 

T.05.10. –  18.30 +Bratuž in Kobal 

S .06.10.– 18.30 p.n. 

Č. 07.10. - 18.00 - 
18.30 

molitev pred Najsvetejšim 
+ + druž. Lep 

P. 08.10 –  18.30 + Ivan Jurkas 

S. 09.10 - 18.30 +Jožef Koršič, Šolska ul.  28 

10.10.2021 
sklep tedna 
za življenje 

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 
+Jožef Rijavec (kot 30. dan) 

 

TEDEN ZA ŽIVLJENJE mnogi 
podpirajo z molitvijo; nekateri 2.10 v 
Ljubljani s pohodom za življenje,v tem 
tednu in oktobru, pa tudi z mislijo in 
molitvijo družin za družine.   

Spored molitve rožnega venca.  V 
oktobru želimo načrtno vključevati tudi  
prve molivce iz vrst mlajših in drugih 
odraslih.  

UPOŠTEVAJMO  navodila in PCT 
ter trud odgovornih ter zdravstvenih 
delavcev.                                                                                                         

Danes -nedeljo po izbiri v ŽPS- 
10.10.2021 zadnji rok za oddajo 
izpolnjene.  

V oktobru želimo načrtno vključevati tudi  prve molivce iz vrst mlajših in drugih odraslih 
19.3. smo začeli leto sv. Jožefa in Leto družine. Hvala za pobudo in izvedbo župnijskega dneva 

družine. Kateheze pp. Franćiška nam nudijo eno od poti za nadaljevanje in sicer s spremljanjem 
katehez,  združenih s filmom in slovenskimi podnapisi  https://katoliska-cerkev.si/peta-kateheza-v-
letu-druzine  

 

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

