
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovanje	
Medsebojno	spoštovanje	je	prva	naloga	ljubezni.	
Spoštovanje	ni	strah.	Spoštovanje	je	drža,	ki	nam	
omogoči,	da	osebo	vidimo	tako,	kot	je.	Z	drugimi	
besedami:	spoštovanje	je	sposobnost,	zavedati	se	
in	 z	 naklonjenostjo	 sprejeti	 edinstvenost	
zakonca.	 Zakonska	 zveza	bo	 zdrava,	 če	bo	vsak	
zakonec	spoštoval	in	varoval	integriteto	in		  
individualnost	 drugega.	Brez	 spoštovanja	 ljubljene	 osebe	 se	 lahko	 ljubezen	 izrodi	 v	
posedovanje	in	nadvlado.	Spoštovati	drugega	pomeni	ravnati	previdno	in	obzirno,	da	
ga	ne	ranimo	in	da	ne	vdremo	v	posvečeno	svetišče	njegovih	želja.	Spoštovati	pomeni	
razumeti,	da	 ima	drugi	 lastno	osebnost,	 in	ne	zahtevati,	da	se	na	vsak	način	v	vsem	
prilagodi	mojemu	načinu	življenja.	
Spoštovati	 pomeni	 biti	 iskren	 z	 drugim,	 mu	 brezpogojno	 na	 stežaj	 odpreti	 vrata	
pozornosti	in	vdanosti;	opreti	se	drug	na	drugega,	da	bi	skupaj	rasla	in	se	razvijala,	si	
prizadevati	za	skupne	cilje,	deliti	si	sanje	in	odgovornosti.	 	

Povzeto	po:	I.	Larranaga,	Srečen	zakon	
    

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. 
 
 

Blaženi škof Anton Martin Slomšek  

(r. 26. 11. 1800, +24. 9. 1862) je poleg 
duhovniškega poklica v sebi razvil vrsto 
talentov, s katerimi je služil Bogu in domovini.  

Kot vzgojitelj je pisal učbenike, ustanavljal 
šole in kot šolski nadzornik vodil prenovo 
šolskega sistema v tedanji Avstro-Ogrski. 
Opozarjal je na pomembnost zgleda. To, kar je 
učil, je najprej sam živel. Tudi drugim, še zlasti 
staršem in učiteljem je svetoval naj tako 
ravnajo. Napisal je znamenito knjigo »Blaže in 
Nežica v nedeljski šoli«. 

Blaženi Anton Martin Slomšek iz nebes 
navdihuj vse starše, vzgojitelje in učitelje, da 
bodo ustvarjalno in z veseljem vzgajali otroke 
in mlade.  

V času njegovega življenja je skupaj s ponatisi 
izšlo kar 50 njegovih tiskanih del. Ustanovil je 
založbo Mohorjeva družba, kar je imelo velik 
vpliv na naš slovenski narod.  

Blaženi Anton Martin Slomšek, prosimo te za 
Novo Gorico in Gorico, da bosta vedno bolj 
Prestolnica kulture in podoba Nebeškega 
Jeruzalema.  

 

 
Ustanovil je bratovščino sv. Cirila in Metoda, ki si prizadeva za edinost med 
kristjani.  

Blaženi Anton Martin Slomšek, v času velike zmede in krize, pri Bogu posreduj 
za edinost med kristjani in sožitje med narodi. 
 

 

28. 08. 22 
22. nedelja  
med letom 

10.00  
19.00-
19.30 

  Skupna žup. m. za žive in + 
češčenje  - nato sveta maša  
+Fani Gabrijelčič (30. dan) 

P. 29.08.  19.30  … 
T. 30.08 19.30 +Gabrijel in Milena Ličen 
S. 31.08.  19.30 +Slavko in Marjan 
Č. 01.09. 19.00   

19.30   
molitev pred Najsvetejšim               
za srečne poti             

P. 02.09 19.30 +Karmela in Dušan Semič 
S. 03.09. 19.30  Za Božje varstvo na skupni poti 
04. 08. 22 
22. nedelja  
med letom  

10.00  
19.00-
19.30 

  Skupna žup. m. za žive in + 
češčenje  - nato sveta maša    
za duhovne poklice  

NOVA  GORICA 
N	25.9.	 26.	nedelja	med	letom		

-	maša:	9.	in	11.	uri	
P	26.9.	 		19.00	 Za	ozdravitev	
T	27.9.	 		19.00	 +	Julijana	Obidič	

S	28.9.	 		19.00	 +	Marjetka	Vrabec,	Lemutova	16	(8.dan)	

Č	29.9.	 8.00	
19.00	

+	Marija	Modrijančič	
+	starši	Ščuka	in	Lukman	

P	30.9.		
8.00	
18.00	
19.00	

Po	namenu	
Adoracija	
+	Izidor	Šuligoj	

S	1.10.		 19.00	 Po	namenu	

N	2.10.	 	9.00	
11.00	

+	Nada	in	Gostimir	Mozetič	
za	žive	in	++	župljane	

	

Praznujemo	 Slomškovo	 in	 kvatrno	
nedeljo.	 Pri	 maši	 sodeluje	 8.	 in	 9.	
razred.	 Naslednjo	 nedeljo	 bodo	
sodelovali	skavti.	
Župnik	bo	odsoten	do	četrtka.	Zato	bo	
verouk	odpadel	za	3.,	8.	in	9.	razred.	
Odprtje	razstave	o	glagolici	-	To	sem	
napisal,	ki	bo	v	petek	30.	9.	ob	20.00	v	
dvorani	 konkatedrale.	 Pripravile	 so	 jo	
učenke	in	njihove	mentorice	iz	Zasebne	
osnovne	 šole	 montessori	 v	 Ljubljani.	
Predstavile	 bodo	 pomen	 glagolice,	
najstarejše	 zapisane	 grafite	 na	
Slovenskem	in	druge	glagolske	zapise.		

	

Prisrčno	vabljeni!	Otvoritev	razstave	o	glagolici	bo	v	petek	ob	20.	uri.	

Romanje	veroučencev	8.	 in	9.	 razreda	v	Koper	 in	na	 srečanje	 s	 škofom	bo	v	 soboto.	
Odhod	avtobusa	od	cerkve	bo	ob	8.	uri.	
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Danes	 je	 kvatrna	 nedelja,	 ko	 bomo	 darove	 med	 mašo	 namenili	 semenišču	 in	
potrebam	škofije.	Hvala!	
Priprava	na	krst	se	bo	nadaljevala	v	četrtek	ob	17.30	v	župnijski	učilnici	v	Novi	Gorici.	

Odprtje	 razstave	 o	 glagolici	 -	To	 sem	 napisal,	ki	 bo	v	 petek	 30.	 9.	 ob	 20.00	 v	
dvorani	konkatedrale.		

Pridi	 na	 pohod	 ZA	 ŽIVLJENJE,	 ki	 bo	 v	 soboto,	 1.	 oktobra	 ob	 9.30.	 Zbor	 bo	 na	
Prešernovem	 trgu	 v	 Ljubljani.	 Več	 info	 na	 www.pohodzazivljenje.si.	 Od	 22.	 do	 30.	
septembra	 smo	 vabljeni	 k	 devetdnevnici,	 da	molimo	 za	 odprtost	 do	 življenja	 in	 se	
zahvaljujemo	za	svoje	življenje.	

Kateheze	za	mlade	18+.	V	soboto	8.10.	ob	20h	bo	v	cerkvi	v	Šturjah	prva	od	katehez	
"Vstani	in	hodi".	Anja	Kastelic	bo	enkrat	mesečno	vodila	kateheze,	ki	v	srcih	mladih	
pomagajo	 prebuditi	pravo	 ljubezen	in	 življenje.	 Katehezam	se	 je	 v	 prejšnjih	 letih	 v	
Ljubljani	pridružilo	veliko	mladih,	zato	tokrat	to	možnost	ponujamo	v	naši	bližini.	
Vseslovensko	srečanje	katoliške	karizmatične	prenove	bo	v	soboto,	8.	oktobra	v	
konkatedrali.	Začetek	ob	10.	uri.	

Dobrodelna	 prireditev	 za	 Karitas	 bo	 16.	 10.	 2022,	 ob	 17.	 uri	 v	 konkatedrali.	
Vstopnice	bodo	na	razpolago	v	nedeljo	2.	oktobra	 in	9.	oktobra	2022,	15	min	pred	
mašo	in	takoj	po	maši.	Priporočen	dar	je	7	EUR.		
	
	
	
	

NOVA GORICA - KAPELA  
Godovi:	v	ponedeljek	sv.	Kozma	in	Damijan	–	mučenca,	v	torek	sv.	Vincencij	Pavelski	–	
ustanovitelj	 lazaristov,	 sredo	 sv.	 Venčeslav	 –	 češki	 knez	 in	 mučenec,	 v	 petek	 sv.	
Hieronim	–	duhovnik	in	cerkveni	učitelj,	v	soboto	sv.	Terezija	Deteta	Jezusa	–	redovnica	
in	cerkvena	učiteljica.	Prihodnja	nedelja	bo	27.	nedelja	med	letom	–	Rožnovenska	in	
Frančiškova	nedelja.	
Na	 Frančiškovo	 nedeljo	 bo	 celodnevno	 češčenje	 Najsvetejšega.	 Povabljene	
skupine	po	naslednjem	urniku:	od	11.	do	12.	ure	ministranti,	veroučenci,	še	posebej	
prvoobhajanci	in	birmanci	ter	katehistinje,	od	12.	do	13.	ure	bratje	frančiškani,	od	13.	
do	14.	bralci	beril	in	drugi	bogoslužni	sodelavci,	od	14.	do	15.	ure	mladina	in	študenti,	
od	15.	do	16.	ure	sodelavci	Karitas,	od	16.	do	17.	ure	Frančiškova	družina,	od	17.	do	18.	
ure	župnijski	pevski	 zbor.	Povabljeni	vsi	verniki	pred	Najsvetejše	 in	k	molitvi	za	
poglobitev	vere	v	naših	družinah	in	v	naši	župniji.	
MOLITEV	PRED	KRIŽANIM:	O	vzvišeni	in	veličastni	Bog,	razsvetli	temine	mojega	srca.	
Daj	 mi	 pravo	 vero,	 trdno	 upanje	 in	 popolno	 ljubezen,	 razumnost	 in	 spoznanje,	 o	
Gospod,	da	se	bom	držal	tvoje	svete	in	resnične	zapovedi.	Amen.	
To	je	najstarejša	molitev	in	hkrati	najstarejši	tekst	sv.	Frančiška	Asiškega,	in	sicer	iz	
leta	 1206.	 To	molitev	 je	 sv.	 Frančišek	molil	 v	 času,	 ko	mu	 je	 s	 križa	 v	 cerkvici	 sv.	
Damijana	Kristus	rekel:	»Frančišek,	pojdi	in	popravi	mojo	Cerkev,	ki	se	podira.«	
Mir	in	vse	dobro!		

	

SOLKAN   
25. 09. 22 
26. nedelja  

-
Slomškova      

10.00   
 

19.00-                           
19.30 

Skupna žup. maša za žive in +  
- praznik prvega sv. obhajila -  -  
češčenje  - nato sveta maša       
+Venceslav Filipič, Solkan  

  P. 26.09.  19.30 v zahvalo (M.) 
T. 27.09 19.30 za ++ družine Komel, Boškin 
S. 28.09 19.30 +Polak Vincenc 
Č. 29.09 19.00   

19.30  
molitev pred Najsvetejšim              
+ Milena in Julij Srebrnič                            

P. 30.09 19.30 + Jožko 
S. 01.10. 19.30 + Franko Koncut 

02. okt.. 22 
rožnovenska      

10.00  
19.00-
19.30 

Skupna župnijska m. za žive in 
+ češčenje  - nato sveta maša           
----- 

	

 4To nedeljo 25.9. pri maši - v »zavetju«   
blaženega Antona M. Slomška,  čigar nedeljo 
obhajamo,-  se veselimo s petimi prvoobhajanci in 
njihovimi družinami »odprtih vrat« za tesnejše 
prijateljevanje z Jezusom. Anže, Aleks, Luka, 
Miha in Svit bodo prejeli prvo sveto obhajilo. 
Dragi prvoobhajanci preteklem letu ste ob vsebini 
katehez »Kristjani praznujemo skupaj -3« prišli 
bližje skrivnosti vere. Nadaljujte pot!     
         Podprimo jih z molitvijo, ter tako zalivajmo 
rastoče seme, ki bo deležno tudi suše ali celo 
zmrzali, vendar imamo vsi Jezusovo zagotovilo: 
»Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta«. Srečno. 	 

Zahvala vsem, ki ste pripravljali in izvedli župnijsko romanje.       
Tudi birmanski kandidati povabljeni k sodelovanju pri molitvi rožnega venca v oktobru, zlasti ob nedeljah 
pred dopoldansko in večerno sveto mašo.  »Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odlikovalo predvsem po 
umetnosti molitve«. Krščanska občestva naj postanejo »pristne šole molitve« v novem tisočletju.                                      
(Iz Apostolskega pisma: Rožni venec Device Marije, papeža Janeza Pavla II.) 
                                                   	

KROMBERK – VOGRSKO  
N. 25. 9. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 
Za žive in †† župljane 
†† Jožef in starši Jarc, 72 

P. 26. 9. Vogrsko ob 19h † Antonija Šajina, 104 a 
T. 27. 9. Kromberk ob 19h  † Ana Zavrtanik – 30. dan 
S. 28. 9. Vogrsko ob 19h  Za †† prijatelje, 94 
Č. 29. 9. Kromberk ob 19h † Tea Luzar 
P. 30. 9. Kromberk ob 19h  Za letnik 1953 
S. 1. 10. Kromberk ob 19h  †† Franc in Fiorella Furlani 

N. 2. 10. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 16h 

†† Rudolf, Fani in Aleš  
Za žive in †† župljane 

	

Slomškova nedelja danes je tudi 
katehetska, ko blagoslavljamo 
šolske torbe. 
Miloščina današnje, kvatrne 
nedelje je za semenišče in za 
potrebe škofije. 
Verouk je po urniku. Zamudnike 
vabimo, da se čimprej pridružijo. 
2. in 3. razred v Kromberku, 
vabljeni k maši v četrtek, pri 
kateri boste sodelovali! 

Birmanci v Kromberku, pridite na srečanje v četrtek ob 16h! 
Birmanski kandidati: v soboto, 1. oktobra romamo, s spremljevalci, v Koper k Sv. 
Marku,na srečanje s škofom in v Hrastovlje. Prijava še do srede. Odhod avtobusa ob 8h.  
Vogrsko: rožnovenska slovesnost bo prihodnjo nedeljo, 2. oktobra: od 15h dalje prilika 
za spoved, ob 1530 rožni venec, ob 16h maša, nato procesija ob petju litanij (igra tudi 
godba na pihala); po blagoslovu in ofru še srečanje pod lipo s skromno pogostitvijo. 
Pridite in povabite še druge! 
Delavnice molitve in življenja so na Vogrskem ob četrtkih, od 18h do 20h. Pridite in 
povabite še druge k uvajanju v molitev in poglobitev vere! 
Oktobra začenjamo v cerkvi z molitvijo rožnega venca 15 minut pred mašo. 
Priporočam in prosim za naročilo maš, saj so skoraj vse le za vnaprej določene dni. 
	

 
 
 
 
 
 


