
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj je sinoda? 

Že beseda cerkev (lat. ecclesia) v grščini 

pomeni sklic, zbor ljudstva. V antiki je to 

pomenilo predvsem politična zborovanja, v 

kontekstu Cerkve pa pomeni shod ljudstva, 

zborovanje vernikov ob Gospodovem 

oltarju. 

Tudi beseda sinoda ima podoben pomen. 

Sinoda prihaja iz grškega synodos in 

pomeni zborovanje, iz česar je prišel 
latinski concilium. Gre torej za zborovanje 

škofov. Danes tako ločimo med koncilom, 

ki je za vso Cerkev (zadnji je bil drugi 

vatikanski koncil v letih 1962–1965), in 

med sinodo, ki je nekoliko bolj lokalne 

narave. Tako smo ob svetem letu 2000 tudi 

v Sloveniji obhajali slovensko sinodo. 

Sinoda pa ima tudi drug pomen. Grški  

 

synodos je sestavljenka iz syn (skupaj) in 

hodos (hoditi, potovati). To je pomen, h 

kateremu teži tudi papež Frančišek: sinoda 

naj ne bo le zborovanje škofov, ampak 

mora biti pot, ki jo bomo prehodili vsi 

verniki skupaj kot Cerkev, vsi različni udje 

tega skrivnostnega Kristusovega telesa. 

Po drugem vatikanskem koncilu je papež 

Pavel VI. ustanovil škofovsko sinodo kot 

posebno strukturo v Cerkvi, ki se redno 

sestaja na določeno časovno obdobje. 

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. 
 

 

Duhovne in naravne zakonitosti sovpadajo 

Vsak poganjek je znamenje, da življenje 
zmaguje nad smrtjo. Če sadimo krompir, bomo 
jeseni pobirali krompir; če sadimo zelje, bomo 
pobirali zelje. Če sadimo in sejemo ljubezen, 
bomo želi ljubezen; če sejemo sovraštvo in 
bomo tudi zadnji trenutek zavrnili Usmiljenje, 
bomo živeli v večnem sovraštvu in preziru. 
Gospod, usmili se nas!   

Izogibajmo se razsvetljenskega idealizma in spiritualizacije krščanstva! Bog se je 
učlovečil!  

Idealizem je protikrščanska in zgrešena filozofija, ki vodi v totalitarizme. Jezus nas 
spodbuja, da se učimo od smokvinega drevesa, da se zavedamo problemov, 
priznavamo svoje rane, upoštevamo naravne danosti… 

Se bomo predali strahu, paniki, grozi in obupu?  

»Sonce bo otemnelo, zvezde bodo padale…« Trenutno na svetu poteka 35 vojn, zaradi 
epidemije živimo v težkih časih, dogajajo se migracije, veliko je konfliktov...  

Že večkrat so razni vedeževalci napovedali konec sveta, a se to ni zgodilo. V resnici 
nihče ne ve kdaj bo »konec« - za nas kristjane dovršitev sveta. Kaj je veselo oznanilo 
apokaliptičnega evangeljskega odlomka? Jezus nam zagotavlja, da je v težkih trenutkih 
z nami.  

 

Nismo ustvarjeni za konec, temveč za cilj  

Biti ustvarjeni za konec bi pomenilo, da bomo 
izginili, izničeni, da nas ne bo več. Biti ustvarjeni za 
cilj pa pomeni, da potujemo, se razvijamo, 
postajamo vedno bolj popolni.  

Veselo oznanilo današnje nedelje je: smrt, 
katastrofe, trpljenje, nerazumevanje, krivice, 
zaničevanja, preganjanja in neuspehi, niso zadnje v 
življenju; to ni  dokončno!  

Krščanski pogled na prihodnost ni izničenje in 
brezosebnost, temveč dovršitev sveta, očiščenje 
naših odnosov, nebeška gostija, življenje v polnosti 
ljubezni. 

 

 

 

 

 

 

NOVA  GORICA 

N.14.10. 
33.  nedelja med letom  

- maša: 9. in 11. uri 

P. 15.11. 
 8.00 

11.00 
zdravje,mir,dober namen 
+ Marija Bratina 

T. 16.11. 
8.00 

19.00 
zdravje,mir,dober namen 
+ Marija Boršič 

S. 17.11. 
8.00 

19.00 
++ sorodnike 
+ starši Škodnik in Bremec 

Č. 18.11. 
 8.00 

19.00 
po namenu 

+ Franko Križaj 

P. 19.11. 
8.00 
18.00 

19.00 

++ Bremec in Vogrič 
češčenje Najsvetejšega 

po namenu (Simčič) 

S. 20.11. 
 8.00 

19.00 
zdravje,mir,dober namen 
+ Julijana Kikelj (30.dan) 

N. 21.11. 
KRISTUS 

KRALJ 

  9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 
+ Nada in Gostimir Mozetič 

 

Današnja miloščina je namenjena 
za obnovo naše cerkve. 

Župnijska karitas ima srečanje v 
sredo po večerni maši. 

Strežniki imajo srečanje v soboto 
ob 9.30. 

Praznik Kristusa Kralja bomo 
obhajali naslednjo nedeljo. 
Slovesno mašo  ob 11. uri bo vodil 
zlatomašnik g. Lojze Kobal. To je 
dan češčenja Jezusa v Najsvetejšem 
zakramentu. Češčenje bo po prvi 
maši in se nadaljuje popoldne ob 
15.30 s češčenjem, ki je namenjeno 
otrokom in njihovim staršem. Od 
16.30 se pridružite češčenju, ko  

bodo pevci prepevali evharistične pesmi. Ob 17. uri bo sklep češčenja z zahvalno 
pesmijo. 
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• Danes je 33.NML., ki jo je papež Frančišek razglasil za nedeljo ubogih. Ali 

zaznamo uboge med nami? Kako jim priskočimo na pomoč? To je eno od bistvenih 

poslanstev kristjana. Otroškemu zboru hvala za lepšanje bogoslužja. 
 

• Verouk zaenkrat poteka kot do sedaj. Testiranje za šolo velja tudi za verouk. 

Bodimo pozorni, da bolezni po neumnosti ali neodgovornosti ne širimo. 
 

• Srečanje za člane ŽPS in predstavnika GS bo v četrtek v samostanski dvorani. 

Člani naj se pripravijo na srečanje tudi s pobudami in razmisleki. 
 

• Sinoda – hoditi skupaj, ki jo je razglasil papež Frančišek nas bo na župnijski ravni 

spodbujala k pogovorom in poslušanju do 15. avgusta. Več bo naš dekan g. Alojzij 
objavljal v skupnih oznanilih. Berimo in se odzivajmo. 
 

• Prihodnjo nedeljo bo praznik Kristus Kralj vesoljstva s katerim zaključujemo 

cerkveno leto. Naj Kristus postane tudi Kralj naših src, da bi se odločili zanj in tudi 

tako živeli. K večerni maši ob 18. uri vabimo otroke in starše 7. razreda. 
 

• Marijanski koledar vam je na voljo v zakristiji. 
 

• Marija romarica bo letos ponovno iskala družine, ki bi jo sprejele in ponudile 

toplino svojega doma. Za družine veroukarjev bodo seznam pripravile 

katehistinje, za ostale župljane pa bo možnost vpisa na seznam, ki ga bomo 
objavili. Romanje se bo začelo na 1. adventno nedeljo. 
 

• Za obisk bogoslužja je obvezen PCT, razkuževanje, maska in medosebna 

razdalja. Bodimo odgovorni. 
 

 

KROMBERK – VOGRSKO  
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

N. 14. 11. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  

†† Franc, Julka Plahuta, 86 

P. 15. 11. Vogrsko ob 19h † Evgen Gregorič, 77 

T. 16. 11. Kromberk ob 19h †† Mišigoj 

S. 17. 11. Vogrsko ob 19h  † Boris Markič, 64 f 

Č. 18. 11. Kromberk ob 19h V čast Svetemu Duhu 

P. 19. 11. Kromberk ob 19h † Franc Luzar - obletna 

S. 20. 11. Kromberk ob 19h  † Franc Lojk 

N. 21. 11. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

† Aleš Ušaj  

Za žive in †† župljane 
 

Verouk bo, upajmo, reden; 

starši, poglejte naloge otrok. 

Birmanci, prihodnjo nedeljo 

bere prošnje 7. razred. 

Vogrsko: namesto prejšnje 

nedelje je danes miloščina 

zahvalne za duhovniški dom. 

Hvala! 

Župnijska karitas Vogrsko: 

pridite na sestanek jutri po maši. 

Družinska maša: prihodnjo nedeljo bodo v Kromberku in na Vogrskem sodelovali starši in 

otroci 6. razreda. 

Rajnih se v novembru radi spominjamo z molitvijo in daritvijo sv. maš. 

Ponudba: Marijanski koledar (2,50 €), Pratika (6,50 €), sveča (2,50 €). 

COVID-19: potrudimo se za PCT (potrdilo in osebni dokument). Ostali sledite maši preko 

medijev. 

Napovedano srečanje članov ŽGS danes ne bo. 

Teden zaporov bo do prihodnje nedelje, ko se v molitvi 

spomnimo žrtev kaznivih dejanj in njihovih svojcev; 

prosimo tudi za storilce, da bi našli spravo, 

spreobrnjenje in odpuščanje. 

Teden karitas bo od prihodnje nedelje Kristusa Kralja 

do prve adventne. 

V novembru se radi spomnimo vernih rajnih (duš v 

vicah) z molitvijo, darovanjem za mašo in z udeležbo 

 

GODOVI: 

N.14.10. 33. ned. med letom 

P. 15.11. Albert, škof 

T. 16.11. Marjeta Škotska 
S. 17.11. Elizabeta Ogrska 
Č. 18.11. Karolina, mučenka 
P. 19.11. Matilda, redovnica 
S. 20.11. Edmund, kralj 

N. 21.11. Kristus Kralj 
 

 

pri sveti daritvi! Zaradi covida-19 lahko letos prejmete popolni odpustek ves november, 

tako so sporočili iz Vatikana. 

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/ 

33. ned. 

m.l.-14.11.21  
Začetek tedna 

zaporov 

 10. 00        
---------- 

18.30 

 Skupna župnijska m. žive in +  

-adoracija / molitev  ob 18. uri 

  + druž. Drešček 

P. 15.11.-   18.30  za duše v vicah (N) 

T. 16.11. –  18.30  +Vižin Milena,Jožef in sorodniki 

S. 17.11.– 18.30  - za zdravje (M)  -( namesto 10.nov.) 

  Č. 18.11. - 18.00  

18.30 

 adoracija / molitev   

 ++ Lišter 

P. 19.11 - 18.30  + Ivan Simčič 

S. 20.11 - 18.30  + Jožef Koršič 

KRISTUS 

KRALJ 

VESOLJSTVA 
21.11.21  

 10. 00        
 Celodnevno 

18.30 

 Skupna žup. maša za žive in +  

 češčenje  in sklep  ob 18. uri 
  +Vinko Zornik - Čezsoča   in               

   +Marija Kravos - Dobrna 
 

VEROUK – K verouku lahko pridejo otroci, če 
imajo opravljeno testiranje v šoli. To morajo potrditi 
starši s pisno izjavo.  Zagotavljati pa je potrebno 
razdaljo med otroki. Obvezna je uporaba zaščitne 
maske za vse otroke pri verouku.   

Namen tedna zaporov, - ki ga začenjamo- je, 
da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in 
njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in 
vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.                              

 Srečanje ŽPS, ponedeljek, 15.11. 2021 po 
večerni maši.        

Nedeljo Kristusa kralja  vesoljstva bomo 
praznovali skupaj z našimi prvoobhajanci in 
družinami, ki zaradi ovir, zunanje slovesnosti pri 
dopoldanski maši za župnijo, skupaj še niso 
mogli imeti.   Kot običajno  vabim  k  nočnemu in  

celodnevnemu češčenju, ki ga pričnemo po sv. maši v soboto zvečer in sklenemo v nedeljo pred večerno 
mašo z litanijami ob 18.00 in sv. mašo ob 18.30. Na listu v vetrolovu označite uro, ki ste si jo izbrali, oz. 
kdor se želi pridružiti skupini mož, skupinam veroučencev in  posamezniki… Nekje sem prebral misel: »Hudič 
bi rad omejil vaše molitve ker ve, da bodo vaše molitve njega omejile.  

«Splošni molitveni namen za  november 2021«: Molimo za ljudi, ki trpijo zaradi depresije ali izgorelosti, da 
bi povsod našli podporo in luč, ki bi jih odprla v življenje.                                                                                                                     

http://www.zng.si/
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
https://zupnija-solkan.si/

