
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen. 
Slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino, 
da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in 
razširja. 
V času, ko se želi razvrednotiti družino, 
materinstvo in očetovstvo, se milostno ozri na 
nas, da bomo uresničevali tvoj načrt ljubezni.  
Prosimo te, da bi se kristjani z molitvijo, 
zgledom in javno besedo pogumno zavzeli za 
vrednoto družine ter jo posredovali našim 
mladim. 
Naše družine, naš narod in naše voditelje 
izročamo v varstvo Matere Marije, svetega 
Jožefa in drugih zavetnikov družine.  
Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih 
usliši po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Po: Š. Klemen, Molite in spodbujajte k molitvi  
   

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. 
 
 
 
 

Bog želi, da je sprejet 
Jezus je zahajal  v Betanijo in prijateljeval z Lazarjem, Marto in Marijo. Želi, da ga 
povabimo v naše družine, župnije… Bog v naše hiše prinaša blagoslov.  

Marta in Marija 
Razlage o nasprotju med kontemplacijo in akcijo so zgrešene. Ne »ali – ali«, temveč 
»in - in«; eno in drugo,  sv. Marija in sv. Marta! Problem Marte ni v tem, da je veliko 
delala, marveč v tem, da ni bila zadovoljna, da je bila jezna, da je svoji sestri očitala 
pogovor z Jezusom… Jezus jo povabi: »Marta, Marta…« Gospod nas vabi, da 
svojemu delu damo smisel.  

Kako sprejemamo naše goste in ali dovolimo, da drugi sprejmejo nas?   
Prijatelji, sorodniki, sodelavci, sosedje… Koliko se vanje vživimo, jih poslušamo? 
Posebno nedelja naj bi bila dan miru in veselja; dan za stike z drugimi. Si to 
privoščimo? V kakšni kondiciji smo glede praznovanja in odnosov? Starši naj bi se 
igrali z otroci…To kar nas dela osebe in ne le »delavce« - izvrševalce nalog« je »biti 
z«: biti z drugimi, z naravo, s samim seboj, z Bogom. Mediji ne morejo nadomestiti 
osebnega odnosa, osebnega pogovora, poslušanja in gledanja določene žive osebe, 
ki je osebno prisotna. Tudi pasivna plat – »biti sprejet« je pomembna. Narobe je, če 
v središče postavimo sebe in ne Boga, če se starši žrtvujejo za otroke in ne dopustijo, 
da bi tudi otroci kaj naredili za njih… 
 

 
 

 
 
 
 

NOVA  GORICA www.zng.si 
N	17.7.	 16.	nedelja	med	letom		-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	18.7.	 		8.00	
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
+	Marjan	Kralj	

T	19.7.	 		8.00	
19.00	

Za	zdravje	
Po	namenu	Komar	

S	20.7.	 		8.00	
19.00	

V	zahvalo	
+	Magda	Peric	

Č	7.7.	 8.00	
19.00	

Za	zdravje	
Za	zdravje	

P	21.7.		
8.00	
18.00	
19.00	

V	čast	Jezusovi	krvi		
adoracija,	spoved	
+	Nevica	Cegoj	

S	22.7.	 8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	Svetozar	Zelič	

N	23.7.	 	9.00	11.00	
+	Jurij	Brilj	
za	žive	in	++	župljane	

			

Skavti	–	v	tem	tednu	so	na	taboru	
volčiči	(od	3.	do	5.	razreda)	in	četa	
(od	6.	razreda	do	1.	letnika	srednje	
šole).		Želimo	jim	veliko	lepih	
doživetij.	
Kdor	se	jim	želi	pridružiti	v	novem	
šolskem	letu,	naj	se	čimprej	prijavi.		
Je	samo	še	nekaj	prostih	mest.		

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

Blagoslov	voznikov	bo	naslednjo		-	
na	Krištofovo	nedeljo	pri	vseh	
mašah.	
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KRIŠTOFOVA	NEDELJA.		
God	sv.	Krištofa	letos	pade	na	nedeljo,	24.7.,	in	v	Sloveniji	bomo	tradicionalno	obhajali	
Krištofovo	nedeljo,	posvečeno	voznikom,	blagoslovu	vozil,	prošnji	za	srečno	vožnjo	
in	zbiranju	sredstev	v	okviru	misijonske	vozniške	akcije	MIVA,	ko	darujemo	svoj	dar	
v	zahvalo	za	srečno	prevožene	kilometre.	Pri	maši	boste	dobili	nalepko	in	molitev	za	
srečno	vožnjo.	Naši	darovi	so	namenjeni	za	prevozna	sredstva	našim	misijonarjem.	
Hvala	vam	za	vsak	dar.	

SVETOVNI	DAN	STARIH	STARŠEV	IN	OSTARELIH		
Lani	 je	 papež̌	 Frančišek	 sprejel	 odločitev,	 da	 se	 vsako	 leto	 četrta	 nedelja	 v	 juliju	
praznuje	kot	svetovni	dan	starih	staršev	in	ostarelih,	saj	je	ta	nedelja	blizu	praznika	
Marijinih	staršev	Joahima	in	Ane,	Jezusovih	starih	staršev.	Letos	bo	to	v	nedeljo,	24.	
julija,	in	sicer	pod	naslovom	»Še	v	starosti	rodijo	sadove«	(Ps	92,15).	V	svoji	poslanici	
za	ta	dan	je	papež̌	Frančišek	zapisal,	da	»staranje	ni	kazen,	ampak	blagoslov«.	Zato	se	
ostareli	 ne	 smejo	 omejiti	 zgolj	 na	 opazovanje	 dogajanja	 v	 svetu	 ali	 se	 umakniti	 iz	
njega.	Poudarja,	da	jih	čaka	novo	poslanstvo,	in	jih	poziva,	da	se	dejavno	vključijo	v	
»duhovno	revolucijo	nežnosti«	v	tem	svetu,	ki	doživlja	hude	preizkušnje.	Papeževa	
želja	je,	da	ta	dan	oznanimo	in	praznujemo	v	župnijah	in	skupnostih,	»da	ne	bi	nihče	
tega	dne	preživljal	v	samoti«.		
	

Molitev	za	drugi	svetovni	dan		
Zahvaljujem	se	ti,	Gospod,		
za	blagoslov	dolgega	življenja,		
da	vedno	daješ	obroditi	sadove	tistim,		
ki	se	zatekajo	k	Tebi.		
	

Odpusti,	o	Gospod,		
mojo	ravnodušnost	in	razočaranje,		
toda	ne	zapusti	me,		
ko	mi	upadajo	moči.		
	

Uči	me	gledati	z	upanjem	v	prihodnost,		
ki	mi	jo	daješ,		
na	poslanstvo,	ki	mi	ga	zaupaš,		
da	ti	bom	brez	konca	prepeval	hvalnice.		
	

Naredi	 me	 za	 nežnega	 obrtnika	 Tvoje	
revolucije,		
da	bom	z	ljubeznijo	čuval	svoje	vnuke		
in	vse	male,	ki	iščejo	zavetje	pri	Tebi.		
	

Varuj,	o	Gospod,	papeža	Frančiška		
in	nakloni	svoji	Cerkvi,	da	bo	svet	rešila	
osamljenosti.		
Vodi	naše	korake	na	pot	miru.	Amen.	

starih	staršev	in	ostarelih		
	

	

	
	
	
	

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.		
	

	

SOLKAN   
17.07.22 
16. nedelja  
med letom 

10.00 
19.00- 

19.30 

 za žive in + župljane 
češčenje  nato sveta maša 
 za zdravje (J) 

P. 18.07.  19.30  za zdravje  (D) 
T. 19.07 19.30  v zahvalo Bogu za usp. maturo 
S. 20.07. 6.00  +Boris Markič 
Č. 21.07.  6.00   

 19.00  
   p.n. 
 molitev rožnega venca 

P. 22.07 19.30   - 
S. 23.07. 19.30   - 
24.07.22 
17. nedelja  
med letom  

10.00 
19.00- 
19.30 

 za žive in + župljane 
češčenje  nato sveta maša 
 p.o.n. 

	

	»…Zdaj se veselim, ko trpim za vas   ter  s 
svoje strani dopolnjujem v svojem telesu, kar 
primanjkuje  Kristusovim bridkostim, in to v 
kotist njegovemu telesu, ki je Cerkev. Postal 
sem služabnik po načrtu, ki mi ga je Bog 
določil …«  (Kol 1,24)                                                                             

4Jutranje zvonjenje v župniji Solkan po 
sprejetem predlogu, vse dni v tednu, ob 7.00.                                                          	

4	Nedelja	starejših	-	dan	starih	staršev.		Po	tradiciji	že	nekaj	desetletij	to	nedeljo	
obhajamo	(nedeljo	»MIVA»),		ko	iz	hvaležnosti	za	naše	srečno	prevožene	kilometre,	
tudi	mi	darujemo	 	za	nakup	prevoznih	sredstev	misijonarjem	po	načelu	»z	veseljem	
darujem,	 življenja	 rešujem.	 	 »Dobro	 moramo	 delati	 zaradi	 služenja	 	 in	 ne	 zaradi	
aplavzov.«	(papež	Frančišek)																																																																			
4	Prve	krstne,	poročne	in	mrliške	knjige	župnij	Škofije	Koper	so	odslej	na	voljo	tudi	
na	spletu	(https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/koper/).	

KROMBERK – VOGRSKO  
N. 17. 7. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
Za žive in †† župljane 
† Marija Močilnikar, 61 b 

P. 18. 7. Vogrsko ob 19h V dober namen, 34 
T. 19. 7. Kromberk ob 8h  Za zdravje 
S. 20. 7. Vogrsko ob 19h †† Leander in Marija G., 105 
Č. 21. 7. Kromberk ob 19h Za nove duhovne poklice 
P. 22. 7. Kromberk ob 19h  †† Šavli in Sismond 
S. 23. 7. Kromberk ob 19h  V čast Mariji Tolažnici 

N. 24. 7. 
Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 
Loke ob 17h 

Za žive in †† župljane 
† Verena Gorjan 
Bogu in M. Božji v zahvalo 

	

Marija	Magdalena,	
zavetnica	podružnice	v	Lokah	
goduje	v	petek.	V	Lokah	jo	
bomo	počastili	prihodnjo	
nedeljo	ob	17h.	Lepo	vabljeni!	
Sv.	Krištof,	priprošnjik	
udeležencev	v	prometu,	
goduje	24.	julija.	Ta	dan	bom	
blagoslovil	prometna	
sredstva	in	udeležence	in	bo	
nabirka	za	MIVO.	Hvala.	

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

 
 
 
 
 
 


