
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

NEKAJ DOBREGA 

Si danes že povedal kaj dobrega o 
drugem človeku? 
To je zelo pomembno. 
Ali pa imaš navado, da o drugih 
pripoveduješ vedno kaj slabega, kadar 
govoriš o njih? 
Potem je s teboj nekaj narobe. 
Tvoje oči ne kažejo prav, vse vidiš krivo 
in popačeno. 
Če pa o drugih rad govoriš lepe stvari, 
potem me zate ni strah: rad te ima! 
Dober človek si. Vsak je rad s teboj. 
Daj, še danes reci dobro besedo o 
svojem bližnjem – in v srcih ljudi boš 
prižigal sonce.          (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. 
 
 
 
 

Iluzija bogastva 
Evangelij današnje nedelje spregovori o neumnem bogatinu. Prav tako postavi pod 
vprašaj bogastvo, uspeh, položaj v družbi, ugled, znanje in dobrine Pridigar, okoli 
2200 let stara knjiga, ki jo najdemo med 72-imi knjigami Svetega pisma. Pridigar, 
s svojo globinsko analizo človeške in zemeljske stvarnosti, že pred Einsteinom 
ugotavljal relativnost vsega. Je neprijeten in nezaželen miner temeljnih vzorcev 
takratne helenistične in tudi naše današnje družbe.  

Neumni bogataš 
Vsa svoja upanja vidi v pridobljenem 
bogastvu, pri tem pa popolnoma spregleda 
bistveno. Mnogo denarja in bogastva ne 
pomeni tudi mnogo let in radosti bivanja. 
Razmišlja predvsem o počitku, o zabavi, o 
tem, kaj bo jedel in kaj bo pil - le o 
vegetiranju. Govori samo o sebi: moji 
pridelki, moja skladišča... Bistvo ni v   
denarju in bogastvu, ampak v naših medsebojnih odnosih in odnosu s Stvarnikom. 
Temeljni problem ni denar, ampak smo mi sami. 

Gnoj je zlato, zlato je gnoj 
Trgovanje, nakupi, posli so del življenja. Bogataš iz evangelija ni neumen, ker je 
bogat, marveč, ker svojega bogastva ne uporablja prav. 

  
 
 

Kako biti pameten in se 
obvarovati zgrešenih 
naložb? 

Tako, da ne damo 
absolutne vrednosti temu, 
kar je le sredstvo za 
dosego končnega cilja. 

 

NOVA  GORICA 
N	31.7.	 18.	nedelja	med	letom		-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	1.8.	 8.00	
19.00	

++	Šorli	
++	Škibin	

T	2.8.	 8.00	
19.00	

Zdravje,	mir,	dober	namen	
+	Abram	in	Piculin	

S	3.8.	
8.00	
19.00	

Za	žive	in	+	brate	in	sestre	
++	Čibej	

Č	4.8.	 	8.00	
19.00	

Po	namenu	
Za	družino	

P	5.8.		
1.	petek	

8.00	
18.00	
19.00	

Po	namenu	
adoracija,	spoved	
++	Brezec	

S	6.8.		
1.	sobota	

	8.00	
19.00	

Za	srečno	zadnjo	uro	
Za	blagoslov	v	družini	

N	7.8.	
		9.00	
11.00	

+	Jože	Blažej	
za	žive	in	++	župljane	

			

Za	MIVO	smo	zbrali	1.100	Eur.	
Hvala	za	vašo	dobrosrčnost.		
Nedeljska	sveta	maša	je	tudi	vsako	
soboto	zvečer.	Namenjena	je	tistim,	
ki	se	v	nedeljo	ne	morejo	udeležiti	
maše.	
Vabljeni	k	sveti	maši	za	1.	petek	in		
1.soboto	in	k	sveti	spovedi.	V	petek	
bo	od	18.	ure	dalje	spovedoval	g.	
Cvetko	Valič.	
Za	prvi	petek	dopoldne	bom	
obhajal	bolnike	in	ostarele	na	
domu.	Kdor	se	še	želi	prijaviti,	naj	
sporoči.	
Naslednja	nedelja	bo	prva	v	mesecu	
in	nabirka	bo	za	obnovo	cerkve.	

	

ljubezen,	ne	v	materialne	dobrine	
(papež	Frančišek)	
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V	sredo	goduje	Janez	Vianej,	zavetnik	duhovnikov.	To	je	lepa	priložnost,	da	molimo	
za	nove	duhovne	poklice	in	za	svetost	duhovnikov.	V	petek	je	god	Marije	Snežne	in	
v	soboto	praznik	Jezusove	spremenitve	na	gori.	Lepo	vabljeni	k	sveti	maši	

Oratorij	za	otroke	na	Kapeli	bo	naslednji	teden.	Molimo	za	blagoslov	temu	lepemu	
dogodku	za	mlade.			

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

Naš	škof	Jurij	Bizjak	je	z	dopolnjenimi	75.	leti	zaprosil	za	upokojitev.	Sedaj	potekajo	
poizvedovanja	in	iskanja	novega	škofa.	Molimo	v	čast	Svetemu	Duhu	za	dobro	izbiro!		

Vojna:	molimo	za	mir	v	Ukrajini	in	tudi	drugod	po	svetu.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

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.		
	
 

IZKUŠNJA	Z	GORE	
V	 soboto	 praznujemo	 praznik	 Jezusove	
spremenitve	 na	 gori.	 O	 tem	 dogodku	
poročajo	trije	od	štirih	evangelistov.	Toda	
le	pri	Luku	je	zapisano,	da	je	Jezus	molil,	
ko	 se	 je	njegov	obraz	 spremenil	 in	 se	 je	
njegovo	 oblačilo	 nenadoma	 belo	
zasvetilo.		
Molitev	je	za	Luka	kraj,	kjer	se	lahko	v	nas	
zgodi	 preobrazba.	 Ko	 se	 zgodi	
poveličanje,	ko	v	nas	vse	postane	jasno	in	
čisto,	 vse	 prepustno	 za	 Božjo	 luč,	 se	
prikažeta	 Mojzes	 in	 Elija.	 Mojzes	
predstavlja	 zakonodajalca	 in	 voditelja	 v	
svobodo.		
V	molitvi	 se	 uredimo.	 Naravnamo	 se	 na	
Boga	in	se	osvobodimo	lastnih	potreb	in	
strasti.	 Elija	 pa	 se	 prikazuje	 kot	 veliki	
prerok.	Po	njem	prihajamo	v	stik	z	našim	
preroškim	 poslanstvom.	 Čutimo,	 da	 s	
svojo	osebnostjo	 lahko	 izrazimo	nekaj	 o	
Bogu,	kar	se	lahko	izrazi	le	preko	nas.		
	

	
	

SOLKAN   
4	»MIVA«	in	»Anin	sklad«	sta	bila	z	nakazilom	darovalcev	iz		naše	župnije		dne,	27.7.	
okrepljena		za		578,00	€	in	560.00	€	.	Bog	povrni	za		dar,	hvala!																																																																																				

	4	Maše	v	tem	tednu	vse	dni			ob		19.30	in	sicer:	Ned	zv.	za	+Lidijo	Rožič	(osm);	4.8.	
v	dober	namen	(M.t.)	;	5.8.	za	+Avguština	Ipavec	Gustija	;	6.8.	-+Mladovan	Mirko.	Na	
19.	ned	med	letom		zvečer	za	+	Miroslav	Grosar.											

4Prvi	petek	in	prva	sobota.	Na	prvi	petek	pred	in	med	mašo	možnost	za	spoved	-
pater	s	Svete	Gore.	Mašni	nameni	–	z	morebitnimi		dopolnitvami	-tudi	v	oznanilih	na	
spletni	strani	Župnije	Solkan:		zupnija-solkan@rkc.si						

4	MOLITEV	ZA	PRIHODNJEGA	ŠKOFA	v	naši	škofiji,		naj	postane	tudi	naša	molitev!		
Ti,	Gospod,	si	naš	Pastir!	
Mi	smo	tvoje	ljudstvo	in	čreda	tvoje	paše.		
Ti	poznaš	srca	vseh	in	Ti	že	veš,	kdo	bo	prihodnji	pastir	naše	škofije.		
Pomagaj	nam,	da	bomo	našli	tistega,		
ki	bo	hodil	pred	nami	in	nam	kazal	pot,	
ki	bo	hodil	za	nami	in	pobiral	utrujene,		
ki	bo	hodil	med	nami	in	nas	vabil	k	spreobrnjenju.	
Dobri	Pastir,	usliši	našo	prošnjo.		
Ki	živiš	in	kraljuješ	vekomaj.		Amen.	

…Bilo je pričakovano in navsezadnje celo napovedano. Leta 1917 v Fatimi …trem pastirčkom. 
S.Lucija, ki je edina od njih dočakala visoko starost kot redovnica je v 80-ih letih prejšnjega stoletja 
kardinalu Caffarri v svojem pismu zapisala tudi tole: «Oče, prišel bo čas, ko bo odločilna bitka med 
Kristusovim kraljestvom in satanom potekala na področju zakona in družine. In tisti, ki bodo 
delali za dobro družine, bodo izkušali preganjanje in trpljenje. A ne bojte se . Naša Gospa mu je že strla 
glavo…« Dobrodošli torej v času odločilne bitke! Pa glavo pokonci!       (Naša družina, 24.julij 2022 št.:29) 

 

KROMBERK – VOGRSKO  
N. 31. 7. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  
Za žive in †† župljane 
†† Rudolf, Marta Beltram, 14 

P.  1. 8. Vogrsko ob 19h † Jožef Fornazarič, 79 
T.  2. 8. Kromberk ob 19h  † Jan Zelinšček 
S.  3. 8. Vogrsko ob 19h  †† Furlan in Žižmond, 94 
Č.  4. 8. Kromberk ob 19h †† starši Zupan in Hvalič 
P.  5. 8. Kromberk ob 19h  V čast Materi B. v zahvalo 
S.  6. 8.    Loke ob 19h  †† Mihaela Velikonja, sorodniki 

N.  7. 8. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

†† Vižin in Edi Batič 
Za žive in †† župljane 

	

MIVA:	Bog	povrni	vsem,	ki	
ste	prispevali	za	nakup	
prometnih	sredstev	
misijonarjem.	Hvala	vam!	
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!	
Prvi	petek:	zamenjava	se	z	g.	Lojzetom,	ki	bo	na	razpolago	za	spoved	od	18.	ure	dalje.	
	

 
 
 
 
 
 


