
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VREDNO TRUDA 
Poskusi razumeti ljudi okoli sebe, vživi 
se v njihov položaj, skoči malo v njihovo 
kožo.  
Tega ne moreš narediti tako hitro kot 
zgraditi hišo, kot očistiti kuhinjo, kot 
dobro opraviti izpit... 
Ljudi ne moreš nikoli do konca razumeti! 
To zahteva od tebe vsak dan vse moči 
srca in duha. Toda vredno je. 
Vsak človek je vreden truda. 

 

OSTANI MLADOSTEN 
Mlad ali star, to ni vprašanje let. 
Srečaš mlade ljudi, ki so videti 
strašno stari, pa očarljivo 
mladostne starce. 

 
Mlad si, 
dokler ne misliš, da vse veš, dokler 
imaš smisel za humor, dokler se 
znaš veseliti in čuditi zaradi česa 
novega, kar si odkril.       (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. 
 
 
 
 

Čas globalizirane brezbrižnosti 
Mediji poročajo o milijonih revežev, ki so bili pobiti, ranjeni in oropani, o beguncih, 
brodolomcih…. Na to smo se navadili. Smo otopeli. Neobčutljiv je naš razum, 
neobčutljivo je naše srce, neobčutljivi smo v svojem ravnanju. Smo le še potrošniki 
medijskih informacij in preračunljivo iščemo svoje »koristi«, ki to v resnici niso.  

»Bistrost, znanje, garanje, uspešnost in pravovernost« ne zadostujejo 
Tudi roparji in morilci garajo, tudi tirani in častilci Satana so aktivni. Dokler nismo 
prežeti z Božjo ljubeznijo, smo brez prave moči, brez trdnega temelja. V kakšni 
zmoti so živeli pismouki in farizeji za katere so bili Samarijani »psi«! Kako 
neizmerno velik provokator je Kristus, ki je Usmiljenega Samarijana postavil za 
zgled! 
 

 
Komu lahko postanem bližnji?  
Kako lahko v sebi razvijem sposobnosti, da bom znal druge poslušati in videti 
njihove resnične potrebe? Kako dosežemo, da nam za druge ljudi ni vseeno, da jih 
poslušamo, jih tolažimo, spodbujamo, zdravimo?  
 

 

NOVA  GORICA 
N	10.7.	 15.	nedelja	med	letom		-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	11.7.	 		8.00	
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
V	zahvalo	in	za	zdravje	

T	12.7.	 		8.00	
19.00	

Za	srečno	zadnjo	uro	
+	Bogomir	Mokrin	

S	13.7.	 		8.00	
19.00	

Za	blagoslov	in	varstvo	otrok	
V	zahvalo	sv.	Jožefu	

Č	14.7.	 8.00	
19.00	

Za	žive	in	pokojne	sorodnike	
+	starši	in	brat	Trojer	

P	15.7.		
8.00	
18.00	
19.00	

Za	žive	in	++	Likar	
adoracija,	spoved	
za	vse	žive	Rozman	

S	16.7.	 8.00	
19.00	

Po	namenu	
Za	zdravje	

N	17.7.	 	9.00	11.00	
+	Ivan	in	Justina	Gorjan	
za	žive	in	++	župljane	

			

Skavti	–	najmlajši	(6-8	let)	–	Bobri		
in	bobrovke	gredo	od	četrtka	do	
nedelje	na	bobrov	tabor	v	Vrhpolje.	
Želimo	jim	veliko	lepih	doživetij.	

Naročajte	svete	maše.	V	poletnih	
mesecih	boste	prišli	veliko	prej	na	
vrsto.	

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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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!	
Vojna:	molimo	za	mir	v	Ukrajini	in	tudi	drugod	po	svetu.	
Karitas	prosi,	da	bi	pomagali	beguncem	in	žrtvam	vojne	v	Ukrajini.	V	Centru	karitas	
Nova	Gorica,	ul.	Gradnikove	brigade	63,	se	zbira	ob	ponedeljkih	in	četrtkih	od	16h	do	
18h	 tudi	 materialna	 sredstva:	 trajno	 hrano,	 higienske	 pripomočke	 in	 sanitetni	
material	…	Iskrena	hvala	vsem	darovalcem!	

»Zame je molitev stvar srca, preprost pogled k nebesom, vzklik hvaležnosti in 
ljubezni, pa naj bom vesela ali potrta. Skratka, molitev je nekaj velikega, nekaj 
nadnaravnega, nekaj, kar mi osreči dušo in me druži z Jezusom.«                                     
sv. Terezija iz Lisieuxa 

 
	
	
	
	
	
	
	
	

	

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.		
	

• Petnajsta	nedelja	med	 letom	 je	danes,	 ko	 bosta	 po	 sveti	maši	 ob	10.	 uri	 Zoja	 in	
Rudolf	prejela	sveti	krst.	Otroke	krščujemo	v	veri	Cerkve,	zato	naj	bi	skupnost	pričala	
in	molila.	Družinama	novokrščencev	čestitamo.	
	

• V	tednu	pred	nami	goduje	nekaj	zanimivih	svetnikov:	v	ponedeljek	sv.	Benedikt,	oče	
zahodnega	 meništva	 (Ora	 et	 labora	 –	 moli	 in	 delaj),	 v	 torek	 godujeta	 Mohor	 in	
Fortunat,	 mučenca,	 v	 petek	 Frančiškov	 brat	 sv.	 Bonaventura,	 v	 soboto	 pa	 bomo	
obhajali	Karmelsko	Mater	Božjo.	Karmeličani	so	bili	začetniki	Kostanjevice.	Zgradili	so	
cerkev	in	samostan.	
	

• Oratorij	 za	 otroke	 na	Kapeli	bo	 potekal	 od	 1.	 do	 5.	 avgusta	 2022.	 Animatorji	 se	
srečujejo	 in	 pripravljajo	 tudi	 v	 počitniškem	 času	 pod	 vodstvom	Ane,	 Karin	 in	 Eve.	
Hvaležni	smo	jim	za	trud,	ki	ga	vlagajo	v	priprave.	Osebnost	letošnjega	oratorija	je	sv.	
Ignacij	Lojolski,	ustanovitelj	Družbe	Jezusove	ali	jezuitov.	
	

• Krištofova	nedelja	in	MIVA.	Letos	bo	nedelja,	24.	julija.	Blagoslov	prevoznih	sredstev	
in	vaš	prispevek	za	vozila	misijonarjem	je	že	utečeno	dogajanje	tega	dne.	Ko	skrbimo	
za	lastno	varnost,	pomagamo	tudi	drugim.	Srečno.	
	

• Obnova	v	cerkvi	in	obnova	križevega	pota	–	poleg	restavriranja	potekajo	dogovori	
o	 ureditvi	 električnih	 vodov	 z	 razsvetljavo,	 namestitvi	 zaslona	 za	 ljudsko	 petje	 in	
seveda	 prepleskanju	 cerkvene	 ladje	 in	 hodnikov.	 Materiali	 in	 delo	 se	 dražijo,	 zato	
bomo	hvaležni	vaše	podpore.	
	

• V	naši	hiši	bomo	brez	gospodinje	od	11.	do	25.	julija.	Če	kdo	čuti,	da	bi	lahko	priskočil	
na	pomoč	s	pripravo	kosila,	naj	poišče	p.	Nika.	Bog	povrni	za	razumevanje.	

	

SOLKAN   
PREBIJANJE	SKOZI	DVOME;		CERKEV	MOST			

»…	Ko	sem	obiskoval	srednjo	šolo,	je	ateizem	na	Češkem	veljal	za	državno	religijo.	Kot	
šestnajstletnik	praviloma	dvomiš	o	vseh	predloženih	in	od	zunaj	vsiljenih	resnicah.	Če	
si	proces	zorenja	preživel	v	60.letih	20.	stoletja,	v	času	splošnega	pretresa	avtoritet,	še	
toliko	 bolj	 iščeš	 in	dvomiš.	Približno	 pri	 tej	 starosti	 	 sem	 začel	 dvomiti,	 in	 dogme	
ideologije,	ki	 jo	 je	vsiljeval	režim,	so	neizogibno	postale	predmet	mojih	 	dvomov.	Na	
koncu	dolge	in	vijugaste	poti	sem	se	skozi	dvome	prebil	do	krščanske	vere.«	…	(	Tomaš	
Halik,	»Znebimo	se	Boga«,	Družina	2018,	str.31)	

	»Nedvomno	je	Cerkev	za	vero	zelo	pomembna,	naši	osebni	veri	omogoča,	da	postane	
kamenček	 v	 mozaiku,	 ponuja	 kontekst,	 varuje	 pred	 enostranskimi	 pogledi	 in	
nevarnostjo	diletantizma	verskih	 »zasebnikov«,	 ponuja	 trden	 temelj,	 na	 katerem	 je	
mogoče	graditi,	zgodbe,	na	katere	se	je	mogoče	navezovati,	prehodne	poti,	po	katerih	
lahko	varneje	in	hitreje	prispemo	na	cilj.	Kljub	temu	je	Cerkev	le	most,	ki	je	potreben,	
da	napredujemo,	ni	pa	cilj.	To	kar	spoznamo	in	izkusimo,	je	vedno	le	majhen	izsek	iz	
celotne	resničnosti	Cerkve,	ki	se	je	razširila	po	obširni	površini	našega	planeta	in	naše	
zgodovine.	

Če	se	podoba	Cerkve,	ki	se	je	oprijemamo	in	se	v	njej	počutimo	domače,	iz	katerega	
koli	razloga	omaje,	ali	se	iz	katerega	koli	razloga	omaje	naš	odnos	do	nje,	lahko	tudi	
naša	 vera	 zaide	 v	 tvegan	 položaj.	Poznam	 vrsto	 ljudi,	 ki	 so	 jih	 boleče	 izkušnje	 v	
cerkvenem	okolju	tako	prizadele,	da	se	od	takšne	nezgode	niso	več	opomogli	…«(	
Tomaš	Halik,	»Znebimo	se	Boga«,	Družina	2018,	str.46)	..	
 

KROMBERK – VOGRSKO  
N. 10. 7. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
Za žive in †† župljane 
†† Benjamin G. in starši, 24 

P. 11. 7.   Stržišče  V dober namen 
T. 12. 7.   Stržišče  Po namenu darovalca 
S. 13. 7.   Stržišče  V dober namen 
Č. 14. 7.   Stržišče  Po namenu darovalca 
P. 15. 7.   Stržišče  V dober namen 
S. 16. 7.   Stržišče  Po namenu darovalca 

N. 17. 7. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 
† Marija Močilnikar, 61 b 

	

Nabirka	za	»Petrov	novčič«	
preteklo	nedeljo:	v	Kromberku	
150	€,	na	Vogrskem	35	€.	Hvala!	
Otroci,	vsem	voščimo	lepe	
počitnice.	Ne	pozabite	na	dnevno	
molitev,	tedensko	mašo	in	
dostojno	vedenje,	oblačenje	in	
govorjenje!	
Mladi	(tudi	končan	9.	r.),	ste	se	
odločili	za	teden	duhovnosti	v	
Stržišču?	

Otroci,	 oratorij	 bo	 še	 na	 Kapeli	 (Kostanjevica)	 od	 1.	 do	 5.	 avgusta,	 prijava:	
www.oratorij-nova-gorica.si,	v	Šempetru	od	22.	do	28.	avgusta,	prijava:	www.zupnija-
sempeter-ng.rkc.si.	Prijavite	se	čimprej	zaradi	omejitev	števila!	
Župnik	bom	ta	 teden	z	mladimi	v	Stržišču.	V	slučaju	potrebe	se	obrnite	na	sosednje	
duhovnike	(v	Novi	Gorici).	
	

 
 
 
 
 
 


