
NOVA  GORICA 
N	9.10.	 28.	nedelja	med	letom		

-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	10.10.	 		8.00	
19.00	

+	Joža,	Danica	in	++	Žorž	
+	Marija	Modrijančič	(30.dan)	

T	11.10.	 		8.00	19.00	
Po	namenu	
Po	namenu	

S	12.10.	 		8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	sestre	Perne	

Č	13.10.	 8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	Marjetka	Vrabec	(30.dan)	

P	14.10.	
8.00	
18.00	
19.00	

Po	namenu	
Adoracija		
V	dober	namen	

S	15.10.		 8.00	
19.00	

Za	zdravje	
+	Erik	Strehar,	obl.	

N	16.10.	
	9.00	
11.00	
17.00	

++	Šuligoj	
za	žive	in	++	župljane	
dobrodelna	prireditev	za	Karitas	

	

Poromajmo	skupaj	na	Sveto	Goro	in	
se	 povežimo	 v	 molitvi	 z	 verniki	
Goriške	nadškofije.	Sveto	mašo	ob	16.	
uri	 bosta	 vodila	 goriški	 nadškof	
Redaeli	in	naš	škof	Jurij.	
Društvo	 pedagogov	 ima	 srečanje	 v	
ponedeljek	 po	 večerni	 maši.	
Povabljeni	 vzgojitelji,	 učitelji	 in	
profesorji.	
Srečanje	cerkvenega	odbora	za	EPK	
bo	v	torek	ob	20.	uri.	
Zakonska	 skupina	 ima	 srečanje	 v	
torek	ob	20.	uri.	
Župnijski	 pastoralni	 svet	 ima	
srečanje	v	sredo	ob	20.	uri.	
Naslednjo	 nedeljo	 sodelujejo	 pri	
maši	 veroučenci	 6.	 in	 7.	 razreda.	 Za	
čiščenje	 cerkve	 poskrbijo	 starši	
veroučencev	7.	razreda.	

Voditelji	skavtov	imajo	načrtovanje	v	soboto	in	v	nedeljo.	
Kitara	za	dušo	-	za	vse,	ki	radi	prepevate	in	igrate	ritmično-duhovno	glasbo.	Prvič	bo	
v	petek,	21.	oktobra	ob	17.30. 	
	

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	
»Goriška dlan« - dobrodelno 
prireditev pripravlja Goriška 
območna karitas (GOK) v 
konkatedrali v Novi Gorici v 
nedeljo, 16. oktobra ob 17h.  
Na prireditvi bodo nastopali dobri in znani 
pevci, glasbeniki in igralci, ki nam bodo 
ogreli srca.	

GOK z mnogimi prostovoljci pripravlja 
prireditev, ne le za užitek ob poslušanju in 
gledanju, ampak tudi z namenom zbiranja 
denarnih in drugih sredstev kot pomoč 
ljudem v stiski in pomanjkanju.  
Vsako leto, razen v času Covida-19, ko 
prireditve ni bilo, smo ves izkupiček 
namenili pomoči potrebnim na Goriškem. 
Prosimo vas, da darove v ta namen nakažete 
na GOK (Trr. SI56 0475 0000 3192 515, 
namen: Goriška dlan) ali v nabiralnik ob 
prireditvi ali predstavnikom Župnijske 
karitas ali v obliki daru za vstopnico 
(priporočeni dar je 7 €).  
Iskrena hvala in Bog povrni stokratno vsem 
sodelavcem in dobrotnikom! 

    

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. 
 
 

Za kaj vse smo lahko Bogu hvaležni?  
Za tuzemske darove, za zdravje, za streho 
nad glavo…! Še za kaj drugega?  
Naša »gobavost«?  
Gobavci se niso skrili. Šli so naproti 
Jezusu in ga prosili usmiljenja. Jezus 
nikogar ne obsoja, nikogar ne izključuje! 
Gobavcem je pomagal. Bog ljubi vse 
ljudi, tudi neverne, hudobne, 
bogokletnike... Žal se tega ne zavedamo.  

 

 

Kaj povzroča naše bolezni in žalost?  
Onesnažen zrak, voda, uporaba 
strupov v kmetijstvu, konzervansi v 
hrani… gotovo niso v prid našemu 
zdravju. Našo nesrečo pa povzroča 
tudi določen način razmišljanja, 
nerazlikovanje med dobrim in zlim, 
vztrajanje pri tradiciji, ki je slaba… 
Najstrašnejša gobavost je 
nehvaležnost.  

Bistvena razlika med ozdravljenimi 
gobavci 
Ozdravljenih je bilo vseh deset. Le eden 
se je Jezusu zahvalil za ozdravljenje. 
Hotel je več. Želel je stopiti v odnos z 
Zdravnikom. Ni se zadovoljil z zdravjem, 
hrepenel je po odrešenju. In ta je bil 
Samarijan – tujec, grešnik, heretik, 
nevernik… 
Gospod, hvala za vero, hvala za tvojo 
ljubezen, hvala za to, da si in si z nami, 
za nas. 
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V	mesecu	rožnega	venca	poživimo	to	 lepo	molitev	v	cerkvi,	pa	 tudi	doma	–	osebno	 in	
skupaj	kot	družina	(vsaj	desetko).			

Teden	za	življenje,	ki	se	danes	zaključuje,	ima	naslov:	»Ne	zavrzi	življenja«.	Naslov	je	letos	
izbran	z	mislijo	na	grožnje	človeškemu	življenju	tako	pred	rojstvom,	kot	tudi	v	mladosti	in	
še	v	bolezni	in	starosti.	

Romanje	dveh	škofij	na	Sveto	Goro	bo	v	nedeljo,	9.	oktobra	ob	16.	uri.	Marija	nas	vabi:	
Pridite	SKUPAJ	prosit	milosti.	Cerkev	je	na	sinodalni	poti,	da	SKUPAJ	hodimo.	Naj	nas	ta	
dogodek	poveže	z	verniki	iz	Goriške	nadškofije.	

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

DUHOVNA	AKADEMIJA:	Želite	poglobiti	svojo	duhovnost	in	še	na	drugačen	način	zajemati	
iz	bogastva	živega	krščanskega	izročila?	Vas	vznemirjata	vojna	in	izziv	miru?	Vpišite	se	v	
program	Duhovne	akademije	na	Teološki	fakulteti	v	Ljubljani!	Poteka	tudi	preko	spleta.	
Vpis	in	več	podatkov	na	naslovu:	www.duhovna-akademija.si.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NOVA GORICA - KAPELA  
Godovi:	 v	 torek	 sv.	 Janez	 XXIII.	 –	 papež,	 v	 sredo	 sv.	 Maksimilijan	 Celjski	 –	 škof	 in	
mučenec,	v	soboto	sv.	Terezija	Velika	–	devica	in	cerkvena	učiteljica.	Prihodnja	nedelja	
bo	29.	nedelja	med	letom.		

V	nedeljo,	9.	oktobra,	lahko	po	vseh	svetih	mašah	dobite	vstopnice	za	dobrodelno	
prireditev	 Karitas	 GORIŠKA	 DLAN,	 ki	 bo	 v	 nedeljo,	 16.	 10.	 2022	 ob	 17.	 uri	 v	
konkatedrali.	Priporočen	dar	za	vstopnico	je	7	EUR.	

NOVEMBRSKA	PISMA	 lahko	 vzamete	 v	 cerkvi.	 Prosimo	 vas,	 da	 jih	 vrnete	 do	 konca	
oktobra.	 Za	 vse	 vaše	 drage	 rajne,	 ki	 jih	 boste	 zapisali	 bomo	 vsak	 večer	 v	 novembru	
darovali	sv.	mašo.	Zahvaljujemo	se	vam	za	vsak	vaš	dar,	ki	ga	boste	priložili.	Bog	povrni!	

11.	oktobra	bo	takoj	po	večerni	sv.	maši	sestanek	župnijske	Karitas	v	samostanski	
učilnici.	 Lepo	povabljeni	 vsi	 člani,	 pa	 tudi	 novi,	 ki	 bi	 želeli	 v	 naši	 župniji	 delovati	 na	
področju	dobrodelnosti	in	služenju	ubogim	in	bolnim.	

13.	oktobra	ob	18.	uri	vabimo	v	samostansko	dvorano	na	Kostanjevico,	kjer	se	bomo	
srečali	 z	 dr.	 Luko	 Vidmarjem,	 ki	 nam	 bo	 spregovoril	 o	 usodi	 originalnega	 izvoda	
Bohoričeve	slovnice	iz	Škrabčeve	knjižnice.	Ta	je	od	izida	v	nemškem	Wittenbergu	
do	pristanka	 v	 Škrabčevi	 knjižnici	 na	Kostanjevici	 opravila	 zanimivo	pot.	Dogodek	 v	
soorganizaciji	 z	 Goriško	 knjižnico	 Franceta	 Bevka	 in	 v	 sodelovanju	 s	 Slavističnim	
društvom	Nova	Gorica	posvečamo	praznovanju	obletnic	Kostanjevice	leta	2023.	

27.	oktobra	bomo	v	cerkvi	na	Kostanjevici	obhajali	DUH	ASSIJA	in	molili	za	mir	–	ob	18.	
uri	bo	molitvena	ura,	ob	19.	uri	pa	bomo	obhajali	obletno	sv.	mašo.	

V	mesecu	oktobru	poživimo	molitev	rožnega	venca	v	cerkvi	in	doma.	Skupaj	kot	družina	
zmolimo	ob	večerih	vsaj	eno	desetko	rožnega	venca.	

Mir	in	vse	dobro!		
	

SOLKAN   
9. 10. - 
Romanje 

dveh 
Goric     

10.00  
14.00- 
19.00-
19.30 

 za žive in ++ 
Odhod -peš od ž. cerkve na Sv.Goro   
-češčenje  in sklep tedna za življenje 
+Ivanka Bitežnik -osmina 

 P. 10.10.  19.30 +Pavel Špacapan, Cecilja Kokošar 
T. 11.10 19.30 +Alojz in Ema Plesničar 
S. 12. 10 19.30 +Jurkas Ivan 
Č. 13.10 19.00   

19.30  
molitev pred Najsvetejšim                 
- p.n. 

P. 14.10     19.30 za +iz družine Gorjan 
S. 15.10.           19.30                  + Alojzija in Ludvik  Koršič                                                    
16. okt.. 
22 29. 
nedelja   

10.00 
17.00                         
19.00-
19.30 

za žive in +  
konkatedrala  -GOK »Odprta dlan« 
-  češčenje  - nato sveta maša           
-   

	

DRUŽINO POSTAVITI V SREDIŠČE, nam pomaga 
tudi vest vzgajajoči tednik «Družina« Ljudje iščemo, se 
dogovarjamo in odgovorno sprejemamo pravila, da bi 
bilo življenje lepše in bolj urejeno   …verni pa tudi v 
molitvi izročamo Bogu, kar ni v naši moči  in 
dopuščamo, da nas zdravi tudi po zakramentih. Božji 
zakon ne more priti pred človeško sodišče… skušnjava 
postati kakor Bog, pa je še vedno navzoča, le 
embalaža ni vedno enaka in takoj prepoznavna. V 
pogovoru z Njim, se megla umika in krepijo vera, 
upanje in ljubezen.  
Birmanski kandidati povabljeni:  

-  k  napovedanemu sodelovanju pri molitvi 
rožnega venca pred mašo in 
- tudi pri pohodu na Sveto Goro danes ( 9.okt.) ter  

	srečanju s škofom  Kopra in Gorice, zlasti če niste mogli v Koper. Vabljeni peš iz Solkana ob 14.00 ; 
sicer pa k maši  ob 16.00  na Sv. Gori ali cerkvi doma. 
 

 4Nabava vstopnic za prireditev GOK »Odprta dlan« s priporočenim darom 7.-€;  Prireditev 16. 10.ob 
17. uri v konkatedrali. 
4Kateheza po dogovorjenem urniku vključuje tudi praznovanje nedelje, sicer ostajamo teoretiki. Prosim 
te Gospod, daj mi vztrajnost, da se bom v molitvi pogovarjal s teboj. 
Ø Župnijski pastoralni svet je vabljen na sejo, ki bo v sredo ob 20. uri v konkatedrali. 
	

KROMBERK – VOGRSKO  

N. 9. 10. 
Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 
Kromberk ob 16h 

Za žive in †† župljane  
†† Mirko in Ludvika F.,96a 
Za ostarele in bolne 

P. 10. 10. Vogrsko ob 19h †† Jožef Pod. in ostali,158g 
T. 11. 10. Kromberk ob 19h  † Alma Zavrtanik – osmina 
S. 12. 10. Vogrsko ob 19h  †† Fabčič, 37 a 
Č. 13. 10. Kromberk ob 19h † Marija Brezavšček 
P. 14. 10. Kromberk ob 19h  † Milka Škarabot 
S. 15. 10. Kromberk ob 19h  † Jožef Tomažič 

N. 16. 10. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane  
†† Ivan, Marija Gregorič,89 

	

Vogrsko:	hvala	in	Bog	povrni	
vsem,	ki	ste	pomagali	pripraviti	
slovesnost	rožnovenske	Matere	
Božje.	
Ostareli	in	bolehni,	v	Kromberku	
je	danes	za	vas	posebna	maša	in	
srečanje:	od	15h	bo	prilika	za	
spoved,	ob	1530	rožni	venec,	ob	16h	
maša,	med	katero	lahko	prejmete	
zakrament	bolniškega	maziljenja.	
Domači,	omogočite	ostarelim	to	
veselje!	

Verouk	je	po	sporedu.	Čimprej	se	prijavite	za	SBP	(Slomškovo	bralno	priznanje)!	
Birmanski	kandidati:	prihodnjo	nedeljo	bere	prošnje	9.	razred.	
ŽGS	Kromberk,	pridite	na	sestanek	v	četrtek	ob	20h,	ŽPS	pa	vabljeni	h	konkatedrali	v	sredo	
ob	20h.	
Vstopnice	za	»Goriško	dlan«	delijo	še	danes	člani	ŽK.	
Alma	Zavrtanik,	Kromberk,	V.	Vodopivca	42	(86	let)	je	umrla	3.	10.	Naj	počiva	v	miru!	
Rožni	venec:	v	oktobru	začnemo	z	molitvijo	15	minut	pred	mašo.	
Delavnice	molitve	in	življenja	so	na	Vogrskem	ob	četrtkih,	od	18h	do	20h.	
Prosim	za	naročilo	maš,	saj	so	skoraj	vse	le	za	vnaprej	določene	dni.	
	

 
 
 
 
 
 


