
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstaja pet poti spreobrnjenja:  

• prva je obsodba lastnih grehov,  

• druga da odpuščamo krivdo 
svojemu bližnjemu,  

• tretja obstoji v molitvi,  

• četrta v miloščini in  

• peta v ponižnosti.  

Nikar ne postopaj v brezdelju, ampak 
vsak dan stopaj po vseh teh poteh. 

(sv. Janez Zlatousti)  

Moli zato, da zgradiš svojo srečo, in ne zato, da porušiš srečo drugih. 
 (japonski pregovor) 

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. 
 

 

 

Eno ti manjka 

Brez Boga manjka vse. Če številu milijon odstranimo enko na začetku, ostanejo le ničle. 

Bogati mladenič je odšel žalosten, kljub temu, da je izpolnjeval zapovedi.  

Največje bogastvo je modrost. Materialno bogastvo, telesno zdravje… ni največje 

bogastvo. Največje bogastvo je življenje v Božji milosti, so dobri odnosi, prijateljstvo, 

ljubezen, družina. Še nismo siti vseh receptov in nakladanj  o avtomobilih, modi, pralnih 

praških...? Koliko stane “kilogram “ zdrave pameti? Ljudje smo se navadili, da kupujemo v 

trgovinah. Toda v trgovini ne moremo kupiti vseh stvari. Zaradi tega, ker v trgovini ne 

moremo kupiti prijateljev, ne bomo več gojili prijateljstva? 

Nesmiselno je razpravljati, kako bi bilo na zemlji, če ne bi bilo sonca, ker naš planet sploh 

ne bi obstajal. V primeru, da bi sonce na kakršnikoli način zakrili pa bi bila na zemlji tema, 

rastline ne bi rasle, vsa živa bitja bi pomrla. 

Živimo v zgodovinskem obdobju, ko človeštvo gradi civilizacijo brez Boga. Če ni Boga, ni 

odpuščanja in večnega življenja, moralne zapovedi nimajo smisla, in vsakdo dela kar se mu 

zljubi. Pravzaprav to zadnje ne drži: delati mora to, kar ukažejo tisti, ki so se postavili na 

mesto Boga in mislijo, da imajo totalno oblast. Kam to vodi? Živimo v času težkih 

preizkušenj. Titanik se je, čeprav je bil mogočen, potopil. Civilizacija brez Boga bo 

propadla. Živimo v vedno večjem peklu, v času stiske in preizkušnje. Prihaja čas 

radikalnega preobrata, čas osvoboditve, čas propada lažnih religij in čas Božje zmage. 

Zmage pa ni brez boja in žrtev! 
 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N.10.10. 
28. nedelja med letom  

- maša: 9. in 11. uri 

P. 11.10. 
 8.00 

19.00 
za zdravje, mir, dober namen 
+ Alojzija in Edvard Kravos 

T. 12.10. 
8.00 

19.00 
v zahvalo Troedinemu Bogu 
++ sestre Perne  

S. 13.10. 
8.00 

19.00 
po namenu darovalca 
+ Bernarda Gabrijelčič 

Č. 14.10. 
 8.00 

19.00 
za zdravje,mir,dober namen 

+ Erik Strehar 

P. 15.10. 
8.00 
18.00 

19.00 

+ g. Dominik Brus (obletna) 
adoracija ali češčenje Najsvetejšega 

+ Franko in + starši Gruden 

S. 16.10. 
 8.00 

19.00 
za zdravje, mir, dober namen 
v zahvalo 

N. 17.10. 
  9.00 

11.00 

+ Jože Pahor 
za žive in ++ župljane 

 

Živi rožni venec ima srečanje v 
ponedeljek ob 8.30. 

Zakonska skupina ima 
srečanje v ponedeljek ob 20. uri 

Biblična skupina ima srečanje 
v torek ob 19.30. Srečali se 
bomo s sv. Pavlom. 

Program Alfa se nadaljuje v 
sredo ob 19.30. 

Skupina Marijino delo ima 
srečanje v četrtek ob 17. uri. 

Učenje kitare je ob petkih ob 
17.30. 

Srečanje mladih je ob  petkih 
ob 19.30.  

Katehumenat je ob sobotah ob 17. uri.  

Pridružite se cerkvenemu pevskemu zboru. Odrasli imajo vaje ob torkih ob 
19.30 in otroški zbor pa ob nedeljah ob 10. uri. 

Mesec oktober – mesec molitve rožnega venca: pridružite se molitvi rožnega 
venca pol ure pred mašo. Povežite se v molitvi tudi doma. Lahko molite z nami po 
spletu: www.zng.si/prenos.  
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• Danes je 28. NML, ko se naši birmanci vračajo z duhovnega vikenda v Novi Štifti, 

kjer so gradili prijateljstvo z Bogom in med seboj. Birmance in njihove družine 

priporočamo molitvi. 

• Volitve ŽPS – zahvaljujemo se vsem, ki ste z ljubeznijo do župnije sodelovali na 

volitvah in potrdili pripravljenost kandidatov, da v novi sestavi pomagajo graditi 

skupnost na Kapeli in oblikovati pastoralno življenje. Od 180 vzetih glasovnic ste 
jih vrnili 92. Ena je bila neveljavna. Na oglasnem panoju lahko preberete 

abecedni spisek novega ŽPS in GS. Po potrditvi škofije bo prvo srečanje in 

predstavitev župnijskemu občestvu. 

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

čudovito molitev v družini. 

• Otroci 4. razreda odhajajo na duhovni vikend s p. Nikom in animatorji v petek, 

15. oktobra v Ankaran. Odhod avtobusa bo ob 16.30 s parkirišča na Kapeli. 

• Novembrska pisma boste zopet vzeli in posredovali svoje pokojne za katere 

bomo maševali vsak večer v novembru. 

• Župnijska Karitas vam bo ponudila sveče, z nakupom katerih boste prispevali v 

sklad za pomoč ubogim. 

• S sv. Frančiškom v Umbrijo – pripravljamo župnijsko romanje, ki bo od 25. do 
27. oktobra 2021. Cena romanja bo 180 €. Cena vključuje dva pol penziona, 

prevoz, parkirišča, takse in stroške organizacije. Za udeležbo je potreben PCT.  

• 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. 10. 10. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

V čast Mariji Tolažnici  

Za žive in †† župljane 

P. 11. 10. Vogrsko ob 19h  †† For., Gregorič, Markič,64f 

T. 12. 10. Kromberk ob 19h † Ivan Likar 

S. 13. 10. Vogrsko ob 19h  † Mirko Fornazarič, 96 a 

Č. 14. 10. Kromberk ob 19h V čast Materi B. za zdravje 

P. 15. 10. Kromberk ob 19h †† Aleš in Ema Plesničar 

S. 16. 10. Kromberk ob 19h  Za žive in †† iz družine 

N. 17. 10. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

Bogu v zahvalo 

Za žive in †† župljane 
 

Vogrsko: Bog povrni vsem, 

ki ste pripravili in sodelovali 

pri rožnovenski slovesnosti! 

Krst prejme danes med mašo 

na Vogrskem Anika Bric, 

126. Staršem čestitamo in 

voščimo lepe vzgoje! 

Verouk je po urniku. Pri njem 

lepo in z veseljem sodelujmo! 

Izbira (volitve) za ŽPS in ŽGS: volilna komisija pregleda glasovnice in ugotovi 

rezultate. 

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

Karitas: sveče pred 1. novembrom so na razpolago. Prispevek je za ŽK. 

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.  

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

najbolj primerne predstavnike župnije za odgovorno 

sodelovanje pri vodenju župnijskega življenja in 

župnijskega imetja. 

Oktober je mesec rožnega venca, ki ga radi molimo 

(vsaj desetko) sami, v družini in skupno v cerkvi. 

 

GODOVI: 

N.10.10. 28. nedelja med letom 

P. 11.10. Janez XXIII, papež 

T. 12.10. Maksimilijan Celjski 

S. 13.10. Edvard, kralj 

Č. 14.10. Silvan, mučenec 

P. 15.10. Terezija Avilska, red. 

S. 16.10. Marjeta Alacoque 

N. 17.10. Ignacij Antiohijski 
 

 

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

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

Za obisk bogoslužja v cerkvi potrebno zadostiti pogojem PCT. Velja za vse 
starejše od 15 let. Enako velja za krst ali poroko. Spoštujmo 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/ 

28. ned. 

med  l. - 

10.10.2021 

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 

+Jožef Rijavec (kot 30. dan) 

P. 11.10.- 18.30 v čast Sv. Duhu za slovenski narod 

T.12.10. – 18.30 + Špacapan Pavel in Cecilija 

S .13.10.– 18.30 v zahvalo za 80 let življenja 

Č. 14.10. - 18.00 - 

18.30 

molitev pred Najsvetejšim 

+ Gorjan in Vecchiet 

P. 15.10 – 18.30 + Boris Markič  

S. 16.10 - 18.30 p.o.n. 

29. ned. 

med  l. - 

17.10.2021  

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 

+Koršič Tine 
 

SKLEPAMO TEDEN ZA ŽIVLJENJE v 
želji da bi življenje še ljubili in ohranjali. 

GOSPODARSKI SVET župnije, daje v 
vednost, da si še  nadalje prizadeva za 
evidentiranje morebitnih kupcev »parcel ob 
Soči« v celoti. Vabljeni k sodelovanju! Če 
ste ali poznamo in vemo za koga, ki je 
interesent se oglasite, oz. sporočite, prosim. 
Hvala!                  

Molitev rožnega venca.  V oktobru 
želimo še naprej načrtno vključevati tudi 
molivce iz vrst mlajših in drugih odraslih.                         

  Še naprej UPOŠTEVAJMO  navodila 
in PCT  za sodelovanje pri bogoslužju in  

verouku. Hvala vsem, ki verodostojno in redno opravičujete odsotnost otrok pri verouku.           

Člani ŽPS v vlogi komisije,  smo prešteli in z zapisnikom potrdili  7 izbranih, o čemer bomo še 
natančneje obveščeni. Sledi zahvala dosedanjim sodelavcem in srečanje z obnovljenim  ŽPS za 
obdobje 2021-2026. Dopolnjen bo s člani po službi  in imenovanju kot predvideva Statut za 
ŽPS. Pripomoček in osnova pri delu  je tudi brošura »Naše poslanstvo« št.53  Potrditev članov od 
g. škofa škofije Koper,  je sklepno dejanje za nadaljevanje poslanstva.                                                        
                                                                                                       

 

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

