NOVA GORICA
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12. nedelja med letom
- maša: 9. in 11. uri
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Svet zavoda Hiše otrok bo v
ponedeljek ob 16.15.
Zdravje, mir, dober namen Predstavitev knjige Leona Marca
Ivan Piščanec (30.dan)
KATEDRALE, MALE IN VELIKE bo v
V zahvalo za duhovnike
ponedeljek ob 20. uri.
+ Stanko Bičič
V soboto ste vljudno vabljeni na
Za darove Svetega Duha
praznovanje dneva državnosti.
+ Zvonimir Simčič
Program:
Po namenu
19.00: sv. maša
Žan Mervič
20.00: Program v dvorani:
+ Ivanka Blokar
• Slavnostni govor: Silvester Gaberšček..
adoracija, spoved
• Odprtje razstave amaterskega slikarja
+ Ivo Mervič
Angela Zerba.
+ Amalija in Alojz Velikonja
• Predstavitev koprskih svetnikov: Darjo
+ Dominik Dakskobler
Gregorič.
+ Darinka in Mirko Šuligoj • Emil Zonta bo zaigral na instrumente iz
za žive in ++ župljane
Kristusove dobe.
SINODALNI VEČER

Vabljeni na pogovor ob romanu
Leona Marca KATEDRALE,
MALE IN VELIKE.
Kraška ulica 2, 6310 Izola
Telefon: 068/648 478
Izšel je pri založbi Mladika v Trstu
Elektronski naslov: kps.kp@rkc.si
in govori o sodobnih vprašanjih
V prihodnjem študijskem letu razpisujemo I. Cerkve v svetu in na Slovenskem.
STOPNJO KPŠ in s tem odpiramo vpis v I.
V pogovoru bosta sodelovala
letnik. Na razpolago sta dve možnosti: Nova župnik v Idriji, publicist mag.
Gorica ali Koper. Da bo odločitev glede
Marko Rijavec in avtor, diplomat
lokacije lažja, vam posredujem povezavo za
in publicist mag. Leon Marc.
informativne prijave.
Uvodni pozdrav: vikar za Evropsko
Za izvedbo potrebujemo 20 prijav. I. stopnja prestolnico kulture mag. Bogdan
zanimiva tudi za tiste, ki jih teologija in
Vidmar in predsednik založbe
Cerkev zanimata osebno, in ne, ker bi si želeli Mladika Ivo Jevnikar.
postati katehist-nja.
Dogodek bo v ponedeljek, 20.
Informativne prijave
junija, ob 20. uri v dvorani
KPŠ: https://forms.gle/gutc6ciDUJbh7Fg88 konkatedrale Kristusa Odrešenika
v Novi Gorici.
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.

Molimo za domovino
Gospod, blagoslavljamo tvojo dobroto. Ti nas
učiš govoriti, hoditi, delati in praznovati.
Slavimo te ker nas vabiš k sebi, nas ljubiš in
vzgajaš. Dan za dnem, vedno znova želimo biti
Tvoji učenci. Zahvaljujemo se ti za vse Tvoje
milosti in varstvo.
Hvala za naše prednike, katerih DNK nosimo v
sebi, v njih pa je podpis Stvarnika. Naj bomo
ponosni na svoje korenine in razvijamo dediščino
prednikov, trgujemo s svojimi talenti in pri tem
ostanemo zvesti našim družinam, otrokom,
zemlji, morju, zraku, kmetijam, vasem, mestom,
službi, narodu, slovenskemu jeziku in kulturi,
krščanski veri in Cerkvi. Mati Marija in sv. Jožef,
izprosita milost našim družinam, da bodo odprte
za življenje in šola ljubezni za nove rodove.
Sveti Duh, navdihuj može in žene, ki nas vodijo.
Njim in nam vsem podeli zdravo pamet in
ustvarjalni pogum!
Emanuel – Bog z nami, obvaruj nas vsega, kar
ogroža naše telesno, duševno in duhovno zdravje.
Prebudi v nas solidarnost, da bomo pomagali
tistim, ki so nesrečni, žalostni, osamljeni in
obupani. Naj se, kljub razlikam, veselimo drug
drugega, preraščamo nasprotja ter se trudimo za
življenje v edinosti in medsebojnem spoštovanju.
Ob vseh prizadevanjih, uspehih in razočaranjih
naj se zavedamo, da je naš končni cilj onkraj tega
sveta. Naše sedanje življenje vodi, spodbuja,
določa in zaznamuje Večna Domovina. Zato je v
nas vedrina, upanje in veselje. Amen.

Vabilo k molitvi in postu za
domovino
Devetdnevnica:
16. 6. - 24. 6. 2022
Vabljeni, da vsak dan za
domovino molimo en del
rožnega venca.
Ob 5h zjutraj se lahko
pridružimo molitvi rožnega
venca preko valov Radia
Ognjišče.
24 ur molitve in posta za
domovino:
Torek, 21. 6. (od 18.30) - srede
22. 6. 2022 (18.30).
21. 6. 2022 se od 18.30 – 22. 6.
do 18.30 lahko pridružite preko
ZOOM-a povezavi:
www.youtube.com/Druzinamedia.

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
V ponedeljek ob 20. uri ste vabljeni na pogovor ob romanu Leona Marca
KATEDRALE, MALE IN VELIKE. Več na 4. strani.
GOK – srečanje predstavnikov ŽK bo v torek, 21. junija na Kapeli z mašo ob 17h.
Srce Jezusovo: praznik je v petek. Mesec junij je posebej posvečen Srcu Jezusovemu.
Marijino srce in dan državnosti bo v soboto. Ta dan bo tudi maša in prireditev na
Sabotinu ob 8h, pa tudi na Vitovljah ob 17h.
Častilci Jezusovega in Marijinega srca, vabljeni na srečanje v Logu pri Vipavi 25.
6.: ob 9h rožni venec, ob 10h maša, nato pričevanja itd.
Škofijsko srečanje družin bo pri Sv. Marku v Kopru v soboto, 25. 6. ob 16h.
Iščemo nove katehete in katehistinje. Želimo, da bi po dolgih letih Katehetska šola
potekala v Novi Gorici. Zato iščimo primerne ljudi, da bi se izobrazili za to
poslanstvo. Več na 4. strani.
Mašni dar: slovenski škofje so določili, da se dar za maše, ki bodo opravljene po
avgustu 2022, zviša na 23 €.
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Za žive in †† župljane
† Vladislav Beltram, 144
†† iz družine, 6
† Ivan Trebše
† Vladimir Marc – obletna
V čast Mariji Tolažnici
† Majda Podgornik
† Silvo Oberdank
Za žive in †† župljane
† Nada Fornazarič, 34

Mladi (tudi končan 9. r.), vabljeni na teden duhovnosti v Stržišče od 10. do 17. julija.
Prijave na: www.pot.rkc.si
Telovo – praznik Jezusa v sveti hostiji: na Vogrskem imamo danes po maši običajno
procesijo s posebnim blagoslovom z Najsvetejšim pri zunanjem oltarju pod lipo.

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.
• Z binkoštnim praznikom smo stopili v čas med letom. Danes je v liturgičnem
koledarju 12. NML. Po maši ob 10. uri bodo Iva, Lenart in Rok prejeli zakrament
svetega krsta. Njihovim družinam čestitamo in želimo odprtosti za Božjo ljubezen.
• Odbor za jubileje 2023 ima zadnje srečanje pred počitnicami v ponedeljek, 20.
junija ob 20. uri v spodnji veliki učilnici.
• GOK – Goriška območna Karitas bo imela srečanje pri nas na Kapeli v torek, 21.
junija. Ob 17. uri bo sveta maša v cerkvi, sledil bo ogled znamenitosti Kostanjevice.
Zaključek pa bo prijateljsko druženje v samostanski dvorani.
• Tudi naš ŽPS in GS bosta imela zadnje srečanje v tem pastoralnem letu v sredo, 22.
junija ob 19.45 v spodnji učilnici.
• Praznik Srca Jezusovega bomo obhajali v petek, 24. junija. Po večerni maši bomo
zmolili litanije Srca Jezusovega in se mu posvetili.
• Dan državnosti slavimo v soboto, 25. junija. Bogu hvaležni za samostojno državo
radi molimo zanjo in s spoštovanjem in odgovornostjo pomagajmo graditi
demokratično Slovenijo kjer bo spoštovan vsak državljan in cenjene prave vrednote.
• Obnova v cerkvi – v ponedeljek, 20. junija bo ekipa restavratorjev začela z delom.
Hvaležni bomo za potrpežljivost in darove, ki bodo podprli dokončanje cerkvene
ladje.

Kvatrna miloščina: v
Kromberku 255 €, na Vogrskem
70 €. Hvala!
Verouk
smo
sklenili
s
podelitvijo spričeval. Kdor je
manjkal, naj pride po spričevalo.
Vsem voščimo lepe počitnice. Ne
pozabite na dnevno molitev,
tedensko mašo in dostojno
vedenje, oblačenje in govorjenje!

SOLKAN

https://zupnija-solkan.si/

19.06.22 10.00 za žive in + župljane

4 Dan državnosti- državni prazmik-25.05.
Ob 8.00 na Sabotinu dvig zastave in nato sv.
19.30 +Skok Anton, starši Rijavec maša: za domovino.
P. 20.06. 19.30 +Miroslav Komjanc
4Obeležitev
praznika državnosti –
26.06.2022 ob 20.30 v Solkanu s tradicionalno
T. 21.06. 19.30 +Radovan Kokošar
prireditvijo »Pesem pod lipo.
S. 22.06. --- +Boris Markič
Č. 23.06. 19.30 +Koršič Jožef
4 Nekaj pomembnih spominov, godov v tem
P. 24.06 19.30 +Simon Bizjak
tednu: sv. Alojzij, Janez Fisher in Tomaž
S. 25.06. 19.30 Za zdravje družine (V.)
More, rojstvo Janeza Krstnika (23.6.) in
26.06.22 10.00 za žive in + župljane
praznik Srca Jezusovega (24.06), poleg že
13. nedelja 19.00- češčenje nato sveta maša
omenjenih državnih in kulturnih praznovanj.
med letom
12. nedelja Po maši -češčenje SRT v cerkvi
med letom 19.00- češčenje nato sveta maša

19.30 p.o.n.

4Otroke bi lahko v prednaročilu nagradili z novo otroško pesmarico »On Živi«, ki jo
napoveduje »Emanuel«. Kdor o tem razmišlja je vabljen, da se pridruži k skupnemu
župnijskemu prednaročilu, tudi zaradi cenovne ugodnosti. Prednaročniška cena (22.-€)
velja ob naročilu in predplačilu do vključno 29. julija 2022. Poštnina je ob tem brezplačna.
Redna cena pesmarice je 24,90.
4SPOROČILO ARHIVARJA ŠKOFIJE KOPER Prve krstne, poročne in mrliške
knjige župnij Škofije Koper so odslej na voljo tudi na spletu (https://data.matriculaonline.eu/sl/slovenia/koper/). To bo olajšalo raziskovalno delo in naredilo rodoslovne
podatke dostopnejše.

