
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLITEV	je	izlitje	našega	srca	v	Božje	srce	…	
Dobra	molitev	gane	Božje	srce	in	ga	čedalje	bolj	
vabi,	naj	nas	usliši.	Kadar	molimo	k	Bogu,	
skušajmo	izliti	vso	svojo	dušo.	In	naše	molitve	
ga	bodo	pritegnile,	da	nam	bo	lahko	prišel	na	
pomoč.	

Moli	in	upaj:	ne	vznemirjaj	se.	Vznemirjanje	ne	
koristi	ničemur.	Bog	je	usmiljen	in	bo	uslišal	
tvojo	molitev.	

p.	Pij    

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. 
 
 
 
 

Molitev niso zgolj besede 
Ne gre v prvi vrsti za to, da znamo in 
izgovarjamo določene obrazce, 
temveč za ljubeč odnos z Bogom, za 
našo odprtost za Božje darove. 
Nekdo, ki vsaki dan hodi mimo 
restavracije, v kateri vidi 
pripravljene mize, natakarje in goste, 
sam pa nikoli ni bil gost, v bistvu te 
restavracije ne pozna.  

 
 

»Molitev je izguba časa!« 

 Kot bi rekli, da mobilnega telefona 
ni potrebno napolniti, ni potrebno 
jesti in piti, dihati… Zakaj nekoga, 
ki gre vsaki dan k sv. maši 
obtožujejo, da je verski fanatik, 
zmešan, bolan? Mar ni večja 
patologija to, da nekdo pride v 
cerkev le nekajkrat na leto? 
 

 
Moliti se naučimo tako, da 
molimo.   

Plavati se naučiš tako da plavaš 
smučati, tako da smučaš; kolesariti 
tako, da sedeš na kolo, voziti avto 
tako, da sedeš za volan… Moliti se 
naučiš tako, da moliš. Molitev je 
skupna človeška izkušnja; molijo tudi 
budisti, hinduisti, muslimani, 
judje…Človek je bitje, ki moli. V čem 
je posebnost krščanske molitve? 
  

 
 
 

 
 

NOVA  GORICA 
N	24.7.	 17.	nedelja	med	letom		-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	25.7.	 		8.00	
19.00	

+	starši	Kuštrin	
+	Bernarda	Gabrijelčič	

T	26.7.	 		8.00	
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
	

S	27.7.	 		8.00	
19.00	

+	Alojz	Škrlj	
+	Fani	in	++	Furlan	

Č	28.7.	 8.00	
19.00	

V	dober	namen	
+	Avgust	Merljak	

P	29.7.		
8.00	
18.00	
19.00	

Za	duše	v	vicah	
adoracija	
za	zdravje	

S	30.7.	 19.00	 Zdravje,	mir,	dober	namen	

N	31.7.	 	9.00	11.00	
V	čast	M.B.	za	zdravje	
za	žive	in	++	župljane	

	

Krištofova	nedelja	–	dar	za	srečno	
prevožene	kilometre	lahko	prinesete	še	
do	druge	nedelje	ali	pa	vzamete	
položnico	na	mizi	za	tisk.	Hvala.	

Stari	starši	bodite	veliki	molivci	za	
svoje	otroke	in	vnuke.	Radi	se	
udeležujte	svetih	maš	tudi	v	tednu,	da	
skupaj	molimo	za		

Vabilo - romanje na sv. Višarje 
Romanje bo v soboto, 30. julija 2022.  
Odhod ob  6.30 izpred cerkve Kristusa 
Odrešenika v Novi Gorici. 
Po poti bomo spoznali zgodovino 
romarske poti, molili in si privoščili 
postanek za jutranjo kavo in zajtrk iz 
popotne torbe. V	Žabnicah	bomo	stopili	 

v	gondole	in	se	z	žičnico	peljali	na	Višarje.	Tam	bo	nekaj	časa	za	ogled	vasice,	nakup	
spominkov,	molitev,	sv.	spoved...	Romarska	sv.	maša	bo	ob	11.	uri.	Po	sv.	maši	gremo	
čimprej	k	avtobusu:	Odhod	avtobusa	iz	Žabnic	ob	13.	uri,	pot	nas	bo	vodila	skozi	
Trbiž,	čez	Predel,	mimo	vasic	Strmec	in	Log	pod	Mangartom,	do	Bovca,	kjer	bo	ob	14.30	
kosilo	v	Letnem	vrtu.		Po	kosilu	se	bomo	sprehodili	po	Bovcu	in	si	ogledali	cerkev	
Device	Marije	na	polju,	v	kateri	trenutno	gostuje	tudi		razstava	Nokturno,	slikarja	in	
profesorja	likovne	umetnosti	Andreja	Mivška.	V	Novo	Gorico	se	bomo	vrnili	okoli	19h.	
Prispevek	za	romanje:	55	€.	V	prispevek	je	vštet	avtobusni	prevoz,	žičnica	in	kosilo	v	
Bovcu.	Vabljeni!	Prijave	sprejema	:	Bogdan	Vidmar,	051	323	165.	
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V	 tednu	 pred	 nami	 goduje	 več	 svetnikov,	 ki	 se	 jim	 priporočajmo.	 V	 ponedeljek	
goduje	apostol	Jakob	Starejši,	v	torek	Joahim	in	Ana,	starši	Device	Marije,	v	sredo	
godujejo	učenci	Cirila	in	Metoda	sveti	Gorazd,	Kliment	in	drugi	učenci,	v	petek	pa	
Marta,	zavetnica	gospodinj.	Posebej	vabimo	matere	k	sveti	maši	ob	prazniku	njihove	
zavetnice	sv.	Ane.	
MIVA	 –	 v	 zahvalo	 za	 srečno	 prevožene	 kilometre	 danes	 darujemo	 za	 nakup	
prometnih	sredstev	misijonarjem	ob	prazniku	sv.	Krištofa	(in	ob	blagoslovu	naših	
prometnih	sredstev	in	udeležencev	v	prometu).	Bog	povrni	vsem	dobrotnikom!	
Svetovni	dan	starih	staršev	in	ostarelih	 je	danes,	ko	 izražamo,	na	željo	papeža,	
posebno	 pozornost	 vsem	ostarelim	 in	 jim	 še	 posebej	 darujemo	 čas,	 pozornost	 in	
molitev.	
Mašni	dar:	 slovenski	 škofje	 so	 določili,	 da	 se	 dar	 za	maše,	 ki	 bodo	opravljene	po	
avgustu	2022,	zviša	na	23	€.		
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.			
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!	
	

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.		

	

• Danes	je	17.	nedelja	med	letom	in	Krištofova.	Po	vseh	mašah	blagoslavljamo	vaša	
prevozna	 sredstva,	 vi	 pa	 ob	 tem	 lahko	 darujete	 za	 MIVO	 –	 misijonska	 vozila	 in	
prejmete	nalepko	zavetnika	šoferjev	sv.	Krištofa.	Ob	blagoslovu	želimo	vsem	varno	
vožnjo	in	odgovorno	ravnanje	v	prometu.	Vsi	smo	vključeni	v	prometno	varnost:	pešci,	
kolesarji,	motoristi,	avtomobilisti,	elektro	skirojisti.		
	

• P.	Bogdan	odhaja	na	duhovne	vaje.	Prihodnjo	nedeljo	 	31.	 julija,	 se	bomo	pri	
maši	ob	10.	uri	zahvalili	p.	Bogdanu	za	triletno	razdajanje	in	pričevanje	ter	mu	
zaželeli	Božjega	blagoslova	na	novem	evangeljskem	polju	pri	sv.	Ani	v	Kopru.	
	

• Goriški	oratorij	se	bo	začel	v	ponedeljek	1.	avgusta.	Pred	9.	uro	se	otroci	zberejo	v	
parku	ob	cerkvi.	Želimo	jim	duhovno	in	razigrano	druženje,	animatorjem	pa	»sveto	
potrpežljivost«	in	dobro	voljo.	
	

• V	ponedeljek,	1.	avgusta	prihaja	p.	Boštjan	Horvat,	ki	bo	sprejel	v	upravo	Kapelsko	
župnijo.	Z	veseljem	ga	bomo	pozdravili	v	nedeljo,	7.	avgusta	pri	maši	ob	10.	uri.	Naj	mu	
Kostanjeviška	MB	izprosi	poguma	in	modrosti.	
	

• Podpirajmo	z	molitvijo	vse,	ki	se	borijo	z	ognjenimi	zublji	na	Krasu	ter	domačine,	ki	
jih	je	ognjena	nevarnost	pregnala	z	njihovih	domov.	
	

SOLKAN   
4	Nedelja	starejših	24.	7.	-	dan	starih	staršev	in	nedelja	»MIVA«.	Bog	povrni	za	vaš	dar,	
hvala!		
4	Mašni	nameni	za	župnijo	Solkan	v	oznanilih	na	spletni	strani	Župnije	Solkan.	Poleg	
tega	tudi	natisnjeni	v	soboto	in		dosegljivi		pod	domeno	zupnija-solkan@rkc.si	
4Pismo	z	oglasne	deske		ene	od	župnij,	ki	je	lahko	tudi	nam	spodbudno	branje,	v	celoti	
je	 na	 oglasni	 deski	 župnije.	 Glasi	 se:	 »Hvala	 vsem,	 številnim	krasilcem	 in	 čistilcem	naše	
domače	cerkve,	ki	teden	za	tednom	in	praznik	za	praznikom	Bogu	v	čast	krasite	in	čistite	
Bogoslužne	 prostore.	 To	 je	 največkrat	 »skrito	 delo«	 povezano	 z	 odpovedjo	 in	 skrbmi.	
Vendar	je	ta	vložen	trud	po	vidni	cerkvi	shranjen	v	živi	Cerkvi	in	delo	narejeno	z	ljubeznijo	
bo	 ostalo	 za	 vedno.	 	 	 Cerkev,	 kjer	 se	 udeležujemo	 svetih	 maš	 in	 prejemamo	 ostale	
zakramente	in	molimo,	je	svet	prostor	v	katerem	prebiva	Bog	in	se	verniki	srečujemo	z	njim.	
Naši	predniki	so	cerkve	gradili	in	zanje	skrbeli	z	veliko	vero	in	zaupanjem.	Še	danes		mnogi	
verniki	zavzeto	skrbite	in	za	naše	cerkve	in	to	čutite	kot	dolžnost.	Ena	pomembnejših	skrbi	
pri	tem	je		čiščenje	in	krašenje.	Če	bi	za	to	najeli	čistilni	servis,	bi	bili	s	tem	povezani	zelo	
visoki	 stroški…	Zelo	neprimeren	 je	 izgovor,	ki	ga	nekateri	 izrečejo,	da	nimajo	časa,	da	v	
cerkvi	nič	ne	umažejo	zato	ne	pridejo	čistit	cerkve	…		prahu		…	pajčevine	…	Tudi	otroke	in	
mladino	je	potrebno	vzgajati	za	to,	da	je	potrebno	skrbeti	za	cerkev.	Starši,	nonoti	in	none,	
če	jih	vi	ne	boste	za	to	vzgojili,	kdo	jih	naj?	Umetnost	čiščenja	in	krašenja	cerkve	ne	sme	iti	
z	nami	v	grob	ali	se	prekiniti,		…	Res	izrabimo	vsako	priložnost,	ki	se	ponudi	da	povabimo	
otroke,	nevesto,	sosedo,	prijateljico,	sorodnico	in	kogar	koli	…																																																																																								
Dragi	verniki!	Spodbujam	vas,	da	se	potrudite	in	pridete	čistit	cerkev	takrat,	ko	ste	na	vrsti.	
Ni	pomembno,	ali	si	direktor,	ali	tajnica,	zdravnik	ali	gospodinja,	pred	Bogom	smo	vsi	enaki	
in	 ni	 sramotno	 vzeti	 v	 roke	metlo.	 Navadno	 se	 ravno	 pri	 takih	 delih	 pokaže	 človekova	
ponižnost	in	iskrenost.	
	

 

KROMBERK – VOGRSKO  

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

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

P. 25. 7. Vogrsko ob 19h Za žive in †† iz družine,92 
T. 26. 7. drugje V dober namen 
S. 27. 7. drugje Po namenu darovalca 
Č. 28. 7. Kromberk ob 19h † Slavko Križanič 
P. 29. 7. Kromberk ob 19h  † Edi Fortunat 
S. 30. 7. Kromberk ob 19h  † Anica Bone 

N. 31. 7. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 
†† Rudolf, Marta Beltram,14 

	

Marijo	Magdaleno,	zavetnico	
podružnice	v	Lokah	počastimo	
danes	s	shodom	-	šagro	ob	17h.	
Lepo	vabljeni!	
Sv.	Krištof,	priprošnjik	
udeležencev	v	prometu,	goduje	
danes,	zato	po	maši	blagoslovim	
prometna	sredstva	in	udeležence.	
Ob	tem	darujemo	za	nakup	
prometnih	sredstev	misijonarjem	-	
MIVA.	Hvala!	

Župnik	Vinko	Vodopivec	je	umrl	29.	julija	1952	in	bil	pokopan	pri	Sveti	Trojici	31.	
julija.	Spomnimo	se	ga	v	molitvi	in	mu	priporočimo	župnijo	in	vse	župljane!	
Otroci,	vsem	voščimo	lepe	počitnice.	Ne	pozabite	na	dnevno	molitev,	tedensko	mašo	
in	dostojno	vedenje,	oblačenje	in	govorjenje!	
Mirko	Gregorič,	Vogrsko	102	(58	let)	je	umrl	19.	7.	2022.	Naj	počiva	v	miru!	
	

 
 
 
 
 
 


