NOVA GORICA
N 7.8.
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T 9.8.
S 10.8.
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P 12.8.

19. nedelja med letom
- maša: 9. in 11. uri
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++ Plesničar
+ g. Dominik Brus
Zdravje, mir, dober namen
+ Zdravko Terpin, Cank. 74
(8.dan)
+ Ivanka Batagelj
+ Zofija in Anton Gulič
V čast Svetemu Duhu za
sodelavce
++ sorodniki in prijatelji
Zdravje, mir, dober namen

18.00 adoracija, spoved

19.00
8.00
S 13.8.
19.00
9.00
N 14.8.
11.00

+ Ivan Kobal

+ Dušan Radovanovič
V čast Svetemu Duhu
za žive in ++ župljane
v zahvalo za 80 let
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Zakaj pa vi hodite k sveti maši?
Nedeljska sveta maša je edina ura v
tednu, ki jo namenim za Boga ter se mu
zahvalim za njegov blagoslov in varstvo.
Zame je pomembno, da se znam Bogu
zahvaliti. (Jože, delavec, 52 let)
K maši rada hodim zato, ker se želim
spomniti svoje pokojne mame in očeta. Z
njima se srečam v molitvi. (Marija,
učiteljica, 43 let)
Pri maši prosim za svoje otroke. Ne vem,
s kakšnimi načrti in težavami se bodo v
življenju srečevali; Božji blagoslov jim
bo prav gotovo koristil. (Manca, 32 let)
K sveti maši grem zato, da se pri obhajilu
srečam z Jezusom pod podobo kruha.
Zaradi
odgovorne
službe
nujno
potrebujem moč in energijo, ki mi jo daje
Jezus. (Luka, zdravnik, 39 let)

Preden grem v nedeljo k maši, se posebej spomnim ljudi, za katere bom prosila. Zanje
namenim molitev očenaš. (Irena, delavka, 27 let)
Ker v mojem okolju ni veliko verujočih, sem vesela, da se pri maši srečam s prijatelji, ki
verujejo v Jezusa. (Helena, dijakinja, 18 let)
Vsak dan delam ure in ure pred računalnikom. Ko sem pri maši, se vsaj za eno uro
odklopim od e-pošte, interneta in Facebooka. V tišini gledam cerkev, duhovnika in
oltar. Takrat se srečam z Bogom, ki me ima rad. (Jani, računalničar, 38 let)
(Povzeto po Zbirka: Posredovanje vere, št.2, Frančiškanski samostan Ljubljana Vič.)

Vera ni le zasebna, marveč tudi javna, družbena zadeva
Če smo kristjani le pri sv. maši in ko molimo, v javnem življenju pa se ravnamo kot
pogani, smo shizofreniki. Slovenija spada med 25 držav z najvišjim deležem
deklariranih ateistov. Zakaj kristjani ne bi smeli živeti kot kristjani, če se ateisti lahko
deklarirajo za ateiste in pogani živijo v skladu s pogansko religijo?

Kristjani smo, v svetu ki je vedno manj krščanski, nosilci upanja
Vernim ni prizanešeno s težavami s katerimi se soočajo vsi ljudje. Ravno tako smo
nagnjeni k zlu, zbolimo in umremo. V globini duše pa nas preveva upanje. Biti
dosleden ateist pomeni računati le na zemeljsko življenje in svoje moči: po smrti ni
nič; človek je le sad slučaja, le člen biološke revolucije; greha ni, če ni greha tudi
odpuščanja ni, ni nebeškega Očeta, ki človeka sprejema v svoje naročje, ni občestva
svetih... Kristjani smo, če živimo po veri, našim neverujočim prijateljem, ker smo
drugačni, navdih za spraševanje o smislu življenja. Nikakor ne smemo biti zaradi
tega ošabni in vzvišeni, prav pa je, da se tega zavedamo in nas to spodbuja k
doslednemu krščanskemu življenju.

Biti kristjan ne pomeni le slediti zapovedim.
Pomeni dopustiti Kristusu, da prevzame naše
življenje in ga spremeni.
Svet nam govori, naj se prizadevamo za uspeh, moč
in denar; Bog pa nam govori, naj se prizadevamo za
ponižnost, služenje in ljubezen.

Papež Frančišek

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; 031/335-799; 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.

Kdaj zares živimo?
Nezvesti služabnik je odkril, da je bilo njegovo življenje zgrešeno. Zatiral in
izkoriščal je sužnje. Predajal se je pijanosti, požeruštvu, razvratu… Boleče
spoznanje: ko sem zatiral druge, sem zatiral samega sebe. Zares živimo, ko bližnje
spoštujemo, zanje trepetamo, jim želimo blagoslova, se veselimo njihovih uspehov,
smo služabniki bližnjih. To velja, brez izjeme, za vsakega človeka, bodisi da je
kristjan, musliman, ateist…

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Novi župnik na Kapeli
p. Boštjan Horvat OFM
Prihaja iz župnije Beltinci. Slovesne zaobljube v redu
manjših bratov je izpovedal leta 2015 in prejel
mašniško posvečenje 29. junija 2016. Za novomašno
geslo si je izbral besede psalmista »Veselite se v
Gospodu, radujte se, pravični, vriskajte vsi, ki ste iskreni
v srcu« (Ps 32,11). Prvo duhovniško – kaplansko
poslanstvo je opravljal v župniji Ljubljana Vič vse do
prihoda v župnijo Nova Gorica – Kapela.
Novemu župniku p. Boštjanu izrekamo dobrodošlico in kličemo nanj Božjega
blagoslova in bivšemu župniku p. Niku, ki ostaja na Kapeli, se pa zahvaljujemo za
vse dobro, ki je naredil kot župnik na našem področju in se mu priporočamo za
nadaljnjo medžupnijsko sodelovanje.

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 19. nedelja med letom. Pri maši ob 10. uri bo slovesni sprejem novega
Kapelskega župnika p. Boštjana Horvata. Naj pogumno stopa s sv. Frančiškom pri
oznanjevanju evangelija.
Oratorij se je v petek zaključil. Sto otrok se je srečevalo s podobo ustanovitelja
Družbe Jezusove – jezuitov. Bili so navdušeni. Zahvala pa gre vsem animatorjem in
vodstvu, ki so se razdajali otrokom in seveda vsem, ki so podprli oratorij z donacijami.
Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren praznujemo v ponedeljek, 15. avgusta.
Maše na Kapeli bodo ob 7.30, 10.00 in 18.00. Po večerni maši bomo zapeli litanije
MB. Katehistinje vabimo po večerni maši ob 19. uri na pogovor.
Praznična šmarnična maša v DUNGu bo v torek, 16. avgusta v veliki jedilnici.
Strunjan – ministranti, otroški zbor in mladi pomočniki odhajajo na počitniški skupni
teden v nedeljo, 21. avgusta. Želimo jim prijetno druženje in varno vrnitev.
K molitvi za mir v Ukrajini še vedno vabimo z zvonjenjem vsak dan ob 21. uri.
Dragi župljani – družine: otroci, mladina, starši, stari starši; ubogi, bolni in ostareli; gospe in gospodje;
dragi Kapelčani – Novogoričani, pozdravljam vas z besedami sv. Frančiška Asiškega: DOBER DAN,
DOBRI LJUDJE!
Prva stvar, za katero želim, da jo veste, je, da so vam moja vrata zmeraj odprta. Jaz sem tukaj za vas.
Enako bi želel tudi, da bi bila vaša vrata odprta zame. Se pravi, da bi me kot svojega duhovnika sprejeli
v svoje življenje.
Želim si, da bi čutili župnijo kot svoj dom, kjer se boste dobro počutili, kjer boste razdajali svoje talente
in še veliko več prejemali. Želim si, da bi bili živa Cerkev, živa župnija, da bi se veliko dogajalo. Zidovi
in beton so za Cerkev pomembni, ampak živa Cerkev je najpomembnejša.
Veselim se življenja in dela med vami. Naj nam Bog po Mariji pomaga in obilno blagoslavlja naše
življenje in naše delo!
Župnik p. Boštjan

KROMBERK – VOGRSKO
MIVA: za nakup prometnih
†† Vižin in Edi Batič
sredstev misijonarjem smo zbrali
Za žive in †† župljane
† Leticija Martelanc – osmina v Kromberku 510 €, na Vogrskem
320 €. Hvala in Bog povrni vsem
†† Gorazd in Miran
dobrotnikom!
† Gabrijela Nardin - osmina
Oratorij za otroke bo še v
†† sorodniki in v dober
Č. 11. 8. Kromberk ob 8h
Šempasu 8. avgusta, prijava:
namen
https://forms.gle/Bjqkm37z3pGn6
P. 12. 8. Kromberk ob 19h † Branko Črnigoj – osmina
xCH9; v Šempetru od 22. do 28.
S. 13. 8. Kromberk ob 19h † Jožef Tomažič
avgusta, prijava: www.zupnijaKromberk ob 9h Za žive in †† župljane
sempeter-ng.rkc.si. Prijavite se
N. 14. 8.
Vogrsko ob 1030 †† Anton in Ivana Kavčič, 14 čimprej!
Rajni: Leticija Martelanc, Vogrsko 65 a (88 let) umrla 1. 8.; Gabrijela Nardin, (80 let)
umrla 31. 7.; obe pokopani na Vogrskem; Branko Črnigoj, Loke 23 a (67 let) je umrl 1.
avgusta. Naj počivajo v miru!
Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030
P. 8. 8. Vogrsko ob 19h
T. 9. 8. Kromberk ob 19h
S. 10. 8. Vogrsko ob 19h
N. 7. 8.

SOLKAN
BOGASTVO Zgodba pripoveduje o
očetu, ki je sinovom umirajoč zapustil
njivico z zagotovilom, da bodo med
prekopavanjem zemlje, v njej našli skrit
zaklad. Podali so se na delo a niso našli
nič pričakovanega. Jeseni so ugotovili,
da je v njivica v tem letu nudila izjemen
pridelek. Šele sedaj so ugotovili o
kakšnem zakladu je govoril umirajoči
oče… Osebni odnosi z Bogom in
ljudmi so pravo bogastvo. Le redki so
tisti, ki premagajo strah in nehajo svojo
»gotovost« naslanjati na gmotne dobrine
…moč, ampak najdejo svojo varnost v
pravih odnosih.

NEKATERI PRIHODNJI DOGODKI, KI
ZADEVAJO OBČESTVO TUDI IZVEN
MEJA NAŠIH ŽUPNIJ:

4 Pastoralni tečaj v Škofiji Koper
predviden za četrtek, 1.9.2022 ob 9.00
v Strunjanu – Stella Maris.
4Začetek verouka v župniji Solkan. V
tednu od 4.do 10. septembra za vse,
ob prisotnosti staršev, odraslih; vpis
tudi tiste, ki so v preteklih letih verouk
pri nas že obiskovali, kot tiste, ki se nam
bodo pridružili ali sporočiti namero
obiskovanja verouka drugod. (n.pr. pri
sosedih…).
4V soboto, 10. 9. 2022, vabilo na
Konferenco o liturgiji in liturgični
Povzetek- (Oznanjevalec, leto -C 2022 št.:03)
glasbi Sacrificium laudis, ki jo
organizira Zavod za cerkveno glasbo v sodelovanju z Zavodom Cisterca. Vabljeni
tako organisti in zborovodje, cerkveni pevci, duhovniki in vsi, ki vas zanima
liturgija in liturgična glasba.
4Škofijski molitveni dan za duhovne poklice, v soboto, 10.09.2022 na Sveti Gori
z dogajanje od 8.00 pa vse do 13.30.
4Župnija Solkan načrtuje romanje 17.09.2022 … z možnostjo vpisa po objavi
načrtovane poti v oznanilih.
417.09.2022 načrtovano vseslovensko srečanja mladih v Stični …

