
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPIŠITE SVOJEGA OTROKA SKAVTOM 

Program, ki ga imajo skavti, je najboljši, ki 
trenutno obstaja za mlade. V našem stegu je 
100 skavtov. To so mladi, ki so polni energije, 
veselja in pripravljeni pomagati. Pri skavtih se 
naučijo mnogih veščin, ki jih bodo rabili v 
življenju. Naj bo med njimi tudi vaš otrok. 

V jeseni skavti vpisujejo nove člane. Kdor se 
jim želi pridružiti, naj izpolni spletno 
prijavnico.  V primeru zapolnitve posamezne 
skupine, bo vzpostavljena čakalna lista.  

Za več informacij lahko pokličite 
na: nova.gorica1@skavti.si , 040 215 323 
ali 041 212 813. 

 
 

  

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. 

 
 

 

 

 

Sodobne preobrazbe 

Vse ideologije tega sveta hočejo roditi »novega 

človeka« in pri tem imitirajo Jezusa Kristusa in 

apostola Pavla, ki govorita o potrebi, da se človek 

rodi v duhu in resnici. Današnji »dušebrižniki« nam 

tranzicijo vsiljujejo in z nami manipulirajo. 

»Avantgarda«, ki si domišlja, da dirigira prihodnost, 

nas hoče narediti za sužnje, ki ne bi vedeli, da so 

sužnji.  

  

Spreminjanje pomena besed 

Za učinkovito manipulacijo, indoktrinacijo, 

kolonizacijo naših možganov in diktaturo, avantgarda 

spreminja jezik. Npr. besede »kapitalizem« ne bi 

smeli enačiti s potrošništvom, hedonizmom, 

narcisoidnostjo, seksualno razpuščenostjo in 

permisivnostjo. Ko se govori o »digitalni tranziciji«, 

gre v resnici za »človeško tranzicijo«… »Nacionalni 

državi« se pripisuje pripisati ksenofobnost in 

nacionalizem… Zakaj bi sploh še potrebovali države, 

če celemu svetu lahko z lahkoto vlada peščica 

izbrancev, ki so se postavili v vlogo Boga?  

 

Novo rojstvo v Kristusu 

Kristjani smo povabljeni, da v 

Kristusovi luči razmišljamo o 

odnosu do privatne lastnine, o 

zdravem načinu življenja, 

preživljanja noči, o pomenu 

družinskega življenja… Za 

nas je edina smiselna 

»tranzicija«, vrnitev h 

Kristusu.  

Hoditi z Jezusom pomeni 

imeti v sebi Njegovo 

mišljenje, želje, čustva in 

sanje.  

Evangelij današnje nedelje 

govori o Jakobu in Janezu, ki 

sta hotela uničiti samarijansko 

vas, ker ni sprejela Jezusa. 

Danes bi verjetno predlagala, 

da se na Samarijo vrže 

atomsko bombo. Jezus je ta 

predlog zavrnil. Zaščitil je 

vas, ki ga ni sprejela. To pa ne 

pomeni, da se je odpovedal 

sam sebi. Sam sebi je ostal 

zvest tudi z zavrnitvijo 

predloga apostola Jakoba in 

Janeza, ki sta predlagala 

maščevanje. V nastali situaciji 

je odločil: «Pojdimo v drugo 

vas!».  
 

NOVA  GORICA 

N 26.6. 
13. nedelja med letom  

- maša: 9. in 11. uri 

P 27.6. 
  8.00 
19.00 

Zdravje, mir, dober namen 
Izza zdravje 

T 28.6. 
  8.00 

19.00 

V zahvalo 
+ Filomena Jug     

S 29.6. 
Sv. Peter 
in Pavel 

  8.00 

19.00 

V čast sv. Jožefu z družine  
+ Alojzija in Edvard Kravos 

Č 30.6. 
8.00 

19.00 
Zdravje, mir ,dober namen 
+ Peter Benkič 

P 1.7.  
1. petek 

8.00 

18.00 

19.00 

++ Bremec in Vogrič 
adoracija, spoved 

++ Rozman 

S 2.7. 
1.sobota 

8.00 
19.00 

Za duhovne poklice 
+ p. Branko Likar 

N 3.7. 
 9.00 

11.00 

+ Ivan Schlilling 
za žive in ++ župljane 

  Vsako srečanje z Jezusom nam spremeni  

Uradne ure do septembra so vsak dan 
po maši. Lahko pa pokličete tudi po 
telefonu in se dogovorimo. 

Za prvi petek dopoldne bo obisk 
bolnikov in starejših na domu. Če še 
kdo želi, naj sporoči. 

V petek od 18. ure dalje bo spovedoval 
g. Cvetko Valič. 

 

Dovolimo Jezusu, da vstopi v naše 
življenje, in pustimo za seboj 
sebičnost, ravnodušnost in 
pomanjkanje čuta za druge. 

Kristjani ne moremo biti le za 
polovični delovni čas. Če postavimo 
Kristusa v središče svojega življenja, 
je navzoč v vsem, kar počnemo. 
življenje. 

(papež Frančišek) 

 
  

Št. 26 / 26.6.2022 / 13. nedelja med letom 

https://forms.gle/KbTT5bjfaxZ4XkxZ9
https://forms.gle/KbTT5bjfaxZ4XkxZ9
mailto:nova.gorica1@skavti.si
mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si


SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mašni dar: slovenski škofje so določili, da se dar za maše, ki bodo opravljene po 
avgustu 2022, zviša na 23 €. Hvala za razumevanje. 

Sv. Peter in Pavel, prvaka apostolov, godujeta v sredo. Na ta dan tudi večina 
duhovnikov praznujemo obletnico posvetitve. Letos ni iz naše škofije nobenega 
novega diakona ali duhovnika, zato molimo za nove duhovne poklice in za vztrajnost 
in svetost že poklicanih! 

Prvi petek in prva sobota vabita k prejemu zakramentov in k češčenju Jezusovega 
in Marijinega srca. 

Nabirka »Petrov novčič« v podporo papeževim dobrodelnim projektom bo 
prihodnjo nedeljo. Hvala vsem dobrotnikom! 

Nedelja Slovencev po svetu bo prihodnja, ko se spomnimo naših rojakov v 
zamejstvu in zdomstvu. 

Duhovne vaje: čez poletje bo veliko priložnosti za duhovne vaje, teden duhovnosti, 
dneve zbranosti ali druge oblike oddiha in druženja z duhovnim napajanjem (glej 
prilogo Družine št. 21 ali https://www.druzina.si/vodnik-po-duhovnih-vajah-
2022/vodnik-po-duhovnih-vajah-2022-brezplacno). 

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. 

Prijavite se in več informacij dobite pri župniku.  

NOVA GORICA - KAPELA  
Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.  

 

• Trinajsta nedelja med letom označuje otrokom poletne počitnice in naše veselje 

nad odločitvijo za življenje v samostojni demokratični republiki Sloveniji. Počitnice 

so izziv, da otroci spoznajo kaj več od ekrana in postelje. Odkrivanje lepote 

stvarstva in osebno druženje oblikuje smisel počitniškega bogatenja. Če 

izkoristimo čas še za bližino Božjega prijateljstva se imenujemo kristjani. Ponos, 
da živimo v svoji državi, ki jo vsak posameznik oblikuje ter odgovarja za vrednote, 

ki jo gradijo, pa je nikoli končana zgodba državnosti in demokracije. 
 

• Sveta apostola Peter in Pavel praznujeta v sredo, 29. junija. Škofje bodo posvetili 

mlade, ki so se odločili služiti Kristusu v duhovniški službi in vršiti poslanstvo 
oznanjevalcev evangelija. Večina duhovnikov ta dan obhaja obletnice posvečenja 

ali nove maše. Molimo za duhovnike, da bi zvesto in  z žarom služili Kristusu ter za 
mlade, da bi imeli pogum slišati in slediti Gospodovemu klicu: »Hodi za menoj!« 
 

• Oratorij na Kapeli bo potekal od 1. do 5. avgusta 2022. Prijave potekajo na 

www.oratorij-nova-gorica.si 
 

• Obnova v cerkvi in obnova križevega pota – oboje je v polnem teku. Radi bi, da 

cerkvena ladja zablesti v letošnjem letu. Hvaležni bomo vaši darežljivosti. 

SOLKAN   
26.06.22 
13. nedelja  

med letom 

10.00 

19.00-

19.30 

 za žive in + župljane 
češčenje  nato sveta maša 

+Rolich in Bacichi 

P. 27.06. 

Ema (Hema)-  

19.30 
Krška,kneg. 

  za ++ Remiaš 

T. 28.06. 6.00  p.n. 

S. 29.06. 
Peter in Pavel, 

19.30 
   apostola  

 p.o.n. 

Č. 30.06.  - 

19.30 

19.00 češčenje   

 +Marija Žerjal 

P. 01.07 
1. petek 

19.30  v čast Jezusovemu Srcu 

S. 02.07. 
1. sobota 

19.30  za duhovne poklice 

03.07.22 
13. nedelja  

med letom  

10.00 

19.00- 

19.30 

 za žive in + župljane 
češčenje  nato sveta maša 

  za božje varstvo 
 

OB SKLEPU VEROUKA: »...Skrb, kako 
bomo naslovljencem (op.:n.pr. pri verouku) 
čim bolj prepričljivo posredovali vsebino 
vere, zamenja še večje skrb, kako razumeti 
osebo, ki stoji pred nami. Prvo, posvetiti se 
vsebini in metodi je mnogo lažje, ker se je o 
tem mogoče poučiti, za drugo, kako se 
posvetiti osebi, pa kateheti nismo dovolj 
usposobljeni. …Oznanjamo v upanju …da bo 
naslovnik v milostnem trenutku …vsaj nekaj 
apliciral na svoje življenje…«   (»Cerkev danes« 

št.4/21)                 

Obeležitev  državnega praznika - dneva 
državnosti – 26.06.2022  ob 20.30 v 
Solkanu s  prireditvijo »Pesem pod lipo.                                                                                                

SVETOVNO SREČANJE DRUŽIN v Rimu in drugih lokacijah po svetu, podčrtuje 

pomen te osnovne celice, ki je nosilni steber družbe, ki bi ji bile rade podobne tudi druge, 

zlasti v tem, česar n.pr. stranke in lobiji ne morejo nadomestiti.  Z besedo »družina« se 

poimenujejo n.pr. samostanske skupnosti, skupnosti lovcev in v sosednji Benečiji tudi 

planinci (planinska družina, lovska družina).  Družina ostaja vzor, čeprav  jo nekateri 

rušijo. 

  Nova otroška pesmarica »On Živi«, kot  napoveduje »Emanuel« je po prednaročniški 

ceni, do 29. julija za 22.-€. Zbiramo naročila.(Redna cena 24.90)                                                                                                                              

 

KROMBERK – VOGRSKO  

N. 26. 6. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  

† Nada Fornazarič, 34 

P. 27. 6. Vogrsko ob 19h † Ana Gregorič – 30. dan 

T. 28. 6. Kromberk ob 19h  
†† Alojz Bratuž in 

sorodniki 

S. 29. 6. Vogrsko ob 19h 
† Miroslav Fornazarič – 
obletna 

Č. 30. 6. Kromberk ob 19h † Slavko Križanič 

P.  1. 6. Kromberk ob 19h  V čast Mariji Tolažnici 

S.  2. 6. Kromberk ob 19h  V zahvalo 

N.  3. 6. 
Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 

†† Kobal, Grajska 4 

Za žive in †† župljane 
 

Otroci, vsem voščimo lepe 
počitnice. Ne pozabite na dnevno 
molitev, tedensko mašo in 
dostojno vedenje, oblačenje in 
govorjenje! 

Mladi (tudi končan 9. r.), vabljeni 
na teden duhovnosti v Stržišče. 
Prijave na: www.pot.rkc.si  

Prvi petek: zamenjava se z g. 
Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h 
dalje. 

Krst: danes prejme v Kromberku prvi zakrament Aurora Belingar, na Vogrskem pa Liam 
Baša. Staršem čestitamo in voščimo lepe vzgoje. 

Nabirka prihodnje nedelje bo za »Petrov novčič«. Hvala! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.druzina.si/vodnik-po-duhovnih-vajah-2022/vodnik-po-duhovnih-vajah-2022-brezplacno
https://www.druzina.si/vodnik-po-duhovnih-vajah-2022/vodnik-po-duhovnih-vajah-2022-brezplacno
http://www.oratorij-nova-gorica.si/
http://www.pot.rkc.si/

