
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

PREBUJENJE 
Povsod srečujemo otopele, utrujene 
ljudi, ki nimajo telesnih težav.  

Vzrok te otopelosti tiči v skritem, 
globokem življenjskem pesimizmu. 

Ne dopusti, da ti glava in srce zaspita! 

Zbudi se, odpri svoja okna za svetlobo in 
sonce, ponovno verjemi v dobro in v 
Boga, izprazni svoje srce in ga na novo 
napolni s pravo ljubeznijo in zdravim 
optimizmom. 

Nisi številka v brezbarvni množici. 

Človek si, ustvarjen za veselje in srečo. 

 

 
NOTRANJE SPREMENJEN 
Si utrujen in brez veselja? 
So te utesnile tvoje številne skrbi 
in težave? 
Vsak večer se jih poskusi rešiti, 
kakor se rešiš svojih dnevnih 
obveznosti. 
Odvrzi vse črne misli, vso 
grenkobo – in prosi Boga, naj te v 
tišini noči začne spreminjati od 
znotraj, naj te napolni z novo 
energijo in življenjskim pogumom. 
In presenečen boš, kako se boš 
prav kmalu zjutraj zbujal kot nov 
človek.                          (Bosmans) 

   

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. 
 
 
 

 

Žetev je velika, delavcev pa malo.  
Brez vinogradnika ni vina. Brez kmeta, ki orje, seje in žanje, ni žita. 
Podobno velja tudi za »Božjo njivo«. Preroki, pridigarji, kateheti, duhovniki, 
misijonarji, karitativni delavci…nas s svojim zgledom, spodbudami, 
opozorili… usmerjajo h končnemu cilju.  
Napovedana in že prisotna kriza 
Podražitev nafte, hrane… Tudi, ko smo imeli vsega dovolj, nismo imeli 
vsega. Doživljali smo pomanjkanje smisla življenja, veselja do življenja, 
duhovnega zdravja...  

Rešitev? 
Velike količine umetnega mesa naj bi v prihodnje izdelovali roboti. Bo 
moderna tehnologija vsadila v nas tudi smisel življenja in s tem nadomestila 
Božjo besedo, ki je učinkovita, saj volkove, ne brez njihovega svobodnega 
pristanka, spreminja v zmagovita jagnjeta? Lahko v prihodnje naše sesanje na 
prsih Božje ljubezni nadomesti priključenost na megarobote? 
  

 
 

NOVA  GORICA 
N	3.7.	 14.	nedelja	med	letom		

-	maša:	9.	in	11.	uri	
P	4.7.	 		19.00	 +	Stana	in	Jože	Ipavec	
T	5.7.	 		19.00	 +	Marija	in	Franc	Leban	
S	6.7.	 		8.00	 +	Stanislav	in	Jožica	Ferfolja	
Č	7.7.	 19.00	 V	zahvalo	za	zdravje	

P	8.7.		

8.00	
	

18.00	
19.00	

V	čast	Jezusovemu	in	
Marijinemu	srcu		
adoracija,	spoved	
++	Matičič	

S	9.7.	 8.00	
19.00	

zdravje,	mir,	dober	namen	
v	zahvalo	in	priprošnjo	

N	10.7.	 	9.00	11.00	
za	žive	in	++	župljane	
+	starši	Kukanja	

			

Zaradi	župnikovega	dopusta	bo	prve	
dni	samo	po	ena	maša.	Dežuren	bo	
g.	Bogdan,	vikar.	

	

Vsak	kristjan	lahko	oznanja	Boga	
na	svojem	delovnem	mestu,	ne	le	
z	besedami,	temveč	predvsem	z	
poštenim	življenjem.	

Nebeško	kraljestvo	je	za	tiste,	ki	
zaupajo	v	Božjo	ljubezen,	ne	v	
materialne	dobrine	

(papež	Frančišek)	
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Danes	je	nabirka	»Petrov	novčič«	v	podporo	papeževim	dobrodelnim	projektom.	
Hvala	vsem	dobrotnikom!	
Praznujemo	 nedeljo	 Slovencev	 po	 svetu,	 ko	 se	 spomnimo	 naših	 rojakov	 v	
zamejstvu	in	zdomstvu.		
Oratorij	za	otroke:	Kostanjevica	(Nova	Gorica	–	Kapela)	od	1.	do	5.	avgusta,	prijava:	
www.oratorij-nova-gorica.si,	Šempeter	od	22.	do	28.	avgusta,	prijava:	www.zupnija-
sempeter-ng.rkc.si.	Prijavite	se	čimprej	zaradi	omejitev	števila!	
Duhovna tedna za tiste, ki so bolj glasbeno usmerjeni: 
- V Rodiku bomo imeli od 6. do 10. 7. slavilne duhovne vaje (starost udeležencev - od 15 
do 25 let), 
- V Soči pa bo med 25. in 30. 7. že tradicionalno potekal duhovno pevski teden za 
zborovodje, organiste in pevce (vseh starosti), pod starim imenom "Sončna pesem". 
Prijave za obojno sprejemam na telefon 031 632 552 ali mejl nikocuk22@gmail.com 
	
	
	
	
	
	
	

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.		
	

Otroci	nas	potrebujejo	–	začetek	
dobrodelne	akcije	Karitas	za	pomoč	
s	šolskimi	potrebščinami	za	13.000	
socialno	ogroženih	otrok	v	Sloveniji	
Darovi	se	zbirajo	na:	
Slovenska	 karitas,	 Kristanova	
ulica	1,	1000	Ljubljana,		
TRR:	 SI56	0214	0001	5556	761,	
sklic:	 SI	 00	 362,	 namen:	 Otroci	
nas	potrebujejo.	 	
Zgibanke	s	položnico	so	na	voljo	tudi	po	vseh	župnijah.					
Darujete	lahko	tudi	s	poslanim	sporočilom	SMS	s	ključno	besedo	ZVEZEK5	na	1919	
in	prispevali	boste	5	EUR	za	šolske	potrebščine.	

Papež	Frančišek	na	praznik	sv.	Petra	in	Pavla:	V	Cerkvi	je	prostor	za	vse	
Postati	 moramo	 Cerkev,	 ki	 se	 dvigne	 na	 noge,	 ki	 ni	 upognjena	 vase,	 ki	 je	 sposobna	
usmeriti	pogled	onkraj,	 izstopiti	 iz	 svojih	 lastnih	 ječ,	da	bi	 šla	v	 srečanje	 s	 svetom,	ki	
pogumno	odpira	vrata.	Poudaril	je,	da	je	v	Cerkvi	vsak	poklican	biti	učenec	misijonar	in	
dati	 svoj	 prispevek.	 Skupaj	 lahko	 in	 moramo	 skrbeti	 za	 človeško	 življenje,	 zaščito	
stvarstva,	dostojanstvo	dela,	probleme	družin,	stanje	ostarelih	in	tistih,	ki	so	zapuščeni,	
zavrnjeni	in	zaničevani.	V	Cerkvi	je	prostora	za	vse.	

	

SOLKAN   
03.07.22 
14. nedelja  
med letom 

10.00 
19.00- 

19.30 

 za žive in + župljane 
češčenje  nato sveta maša 
  za božje varstvo 

P. 04.07.  ----       ----         p.n. 
T. 05.07. 
sv.brata Ciril  

19.30 
in Metod 

  +Lipičar Slavko in 
Mariuča 

S. 06.07. ----         ----         p. n. 
Č. 07.07.     19.00 

19.30 
češčenje- molitev 
 ++ Zavrtanik 

P. 08.07 19.30  + Školaris Gizela 
S. 09.07. 19.30  +Anton Srebrnič – 

(Koltič) 
10.07.22 
15. nedelja  
med letom  

10.00 
19.00- 
19.30 

  za žive in + župljane 
češčenje  nato sveta maša 
  …. 

	

NAPOVEDI	DOGAJANJA	IN	STANJA:	
4Jutranje	 zvonjenje	 v	 župniji	 Solkan,	
odslej,		vse	dni	v	tednu,	ob	7.00.																
4	 Duhovne	 vaje	 za	 duhovnike	 na	 Sveti	
Gori	 od	 ned.	 zvečer	 do	 četrtka,	 7.	 julija	 z	
omejitvijo	dogajanja	doma.	
4	Sporočilo	arhivarja	Škofije	Koper:	Prve	
krstne,	 poročne	 in	 mrliške	 knjige	 župnij	
Škofije	 Koper	 so	 odslej	 na	 voljo	 tudi	 na	
spletu	 (https://data.matricula-
online.eu/sl/slovenia/koper/).	 Seznam	
matičnih	knjig	na	 spletu	bomo	 sproti	…	
širili.	Oglejte	si	ohranjeno	dediščino!																																																																																																																																																											

4 Drugačen verouk, ki poteka v nekaterih župnijah, nima za cilj opuščati spodbude z 
liturgičnimi listki, spovedi, ali nalog, ki so del verouka, ampak po drugi poti priti do 
osebnega odnosa z Jezusom v molitvi, praznovanja nedelje in življenja v občestvu. Kdo je 
pobudnik? Nekatere družine, ki ne želijo samo priti do potrdila ali na zunaj vidnih 
dogodkov, ampak imajo za končni cilj življenje po veri in nebesa, ki jih otrokom ne slikajo, 
ampak predlagajo pot, ko si zaželijo tudi večne sreče. Ena od pesmi g.Dominika B. se  konča 
z verzom, ki velja tudi za kristjana: »In gledam te tiho, kot mati otroka, sprašujem se: kaj ti 
prihodnost obeta? Ostajam nemiren, v trepetu zamišljen, prepuščam Previdnosti tvojo 
usodo« V Božjih rokah smo in poklicani k sodelovanju pri skupnem dobrem. 

 
Cerkev je na svetu zato, da bi vsi ljudje spoznali Jezusa in z njim srečno živeli v pričakovanju 
nebes. Njena naloga je vsem oznanjati veselo novico, da jih je Bog iz ljubezni odrešil v Kristusu 
in posvetil s Svetim Duhom. 
 
 

KROMBERK – VOGRSKO  
N.  3. 7. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
†† Kobal, Grajska 4 
Za žive in †† župljane 

P.  4. 7. Vogrsko ob 19h † Favstin Lukežič, 58 
T.  5. 7. Kromberk ob 19h  †† Nevenka Bremec in sorodniki 
S.  6. 7. Vogrsko ob 19h † Ludvika Fornazarič – 30. dan 
Č.  7. 7. Kromberk ob 19h †† Winkler in Plesničar 
P.  8. 7. Kromberk ob 19h  Za mir na svetu 
S.  9. 7. Kromberk ob 19h  †† Branko in Marica Žbogar  

N. 10. 7. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 
†† Benjamin G. in starši, 24 

V	tednu	po	10.	juliju	bom	z	mladimi	v	Stržišču.	

Nabirka	današnje	nedelje	je	
za	»Petrov	novčič«.	Hvala!	
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	

	

 
 
 
 
 
 


