
NOVA  GORICA 
N	16.10.	 29.	nedelja	med	letom		-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	17.10.	 		8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	Franko	in	starši	Gruden	

T	18.10.	 		8.00	19.00	
+	Leonarda	Jelen	
++	Kokoč	in	Mahnič								-n	

S	19.10.	 		8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	Marjetka	Vrabec	

Č	20.10.	 8.00	
19.00	

+	Alojzija	in	Edvard	Kravos	
+	Julijana	Kikelj	

P	21.10.	
8.00	
18.00	
19.00	

Po	namenu	
Adoracija		
V	čast	Svetemu	Duhu	

S	22.10.		 10.00	
19.00	

Za	zdravje	
+	Rihard	Mermolja	

N	23.10.	 	9.00	11.00	
za	žive	in	++	župljane	
+	Ivanka	Anzeljc	(30.dan)	

	

Dobrodelni	 koncert	 ''Goriška	 dlan''	
bo	ob	17.	uri	v	naši	cerkvi.	
»Lectio	 divina«:	 prvo	 srečanje	 bo	 v	
ponedeljek	 zvečer	 ob	 19.45.	 V	 skupini	
bomo	 na	 aktiven	 način	 brali	 Sveto	
pismo:	 branje	 odlomkov,	 razlaga,	
premišljevanje,	 molitev	 in	 pogovor.	
Tokratna	odlomka:	Mt	19,	3-6	in	1	Mz	2,	
18-24.	S	seboj	prinesite	Sveto	pismo	in	
pribor	za	pisanje.		
Župnijska	karitas	ima	srečanje	v	sredo	
ob	19.30.	
Skupina	Marijino	delo	 ima	srečanje	v	
četrtek	ob	17.uri.	
Kitara	 za	 dušo	 –	 za	 vse,	 ki	 radi	
prepevate	 in	 igrate	 ritmično-duhovno	
glasbo.	Prvič	bo	v	petek	ob	17.30.	
	

Ostareli	in	bolehni	imajo	v	soboto	mašo	in	srečanje:	od	9h	bo	prilika	za	spoved,	ob	930	
rožni	venec,	ob	10h	maša,	med	katero	lahko	prejmete	zakrament	bolniškega	maziljenja.	Po	
maši	bo	prijetno	druženje	v	bližnji	učilnici.	Domači,	omogočite	ostarelim	to	veselje!	
Naslednjo	nedeljo	–	na	misijonsko	-sodelujejo	pri	maši	veroučenci	8.	in	9.	razreda.	
Za	čiščenje	cerkve	poskrbijo	starši	veroučencev	6.	razreda.	
	

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misijonska	nedelja	

V	nedeljo,	23.	oktobra	2022,	bomo	obhajali	
misijonsko	nedeljo	–	svetovni	misijonski	dan	pod	
geslom	»Vi	boste	moje	priče«	(Apd	1,8).	

Na	misijonsko	nedeljo	vsako	leto	poteka	
osrednja	svetovna	nabirka	za	misijone.	Nabirka	
na	misijonsko	nedeljo	se	razdeli	na	svetovni	ravni.	
Sredstva	se	vsako	leto	uporabijo	za	več	tisoč	
misijonskih	projektov	po	celem	svetu.	

Po	svetu	trenutno	deluje	41	slovenskih	misijonarjev	
v	28	državah	sveta.	Za	več	informacij	o	misijonski	
dejavnosti	v	Cerkvi	si	lahko	ogledate	spletno	stran:	
https://www.missio.si/	.	  
    

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. 
 
 

Krivični sodnik 
Zanj je značilno, da se ne boji Boga. 
Zaveda se, da je krivičen. Ne zanima ga 
pravičnost, temveč njegove koristi.  

  

Moč vdove 
V evangeliju omenjena vdova doživlja 
krivico. Sodnika ne prosi miloščine, ampak 
to, kar ji pripada. Zaveda se, da je sodnik 
krivičen in je ona zanj le smet. Kljub temu 
nadaljuje s prošnjami. V sebi ima jasen cilj. 
Ve, kaj hoče doseči. Krivični sodnik jo 
doživlja kot sitno in nadležno žensko, ki 
mu greni življenje. Zaradi tega, ker sodnik 
išče osebne koristi in hoče imeti mir – ne 
zaradi pravičnosti – razsodi njej v prid. 
Morda je popustil tudi zato, ker se je bal za 
svoj ugled. 

 

 
Naše prizadevanje za rast Božjega 
kraljestva 

Pomembno je, da nismo pasivni in 
vztrajamo; da si prizadevamo za 
pravičnost… Nebeški Oče je drugačen 
od krivičnega sodnika!  
Zapustiti moramo miselni vzorec: 
»Jaz molim, prosim, se postim…, Bog 
mi da« in sprejeti Jezusov izziv: »Me 
ljubiš? Hočeš biti z mano?  Si moj 
prijatelj ali ne?«  
»Bo Sin človekov, ko se vrne ob 
dovršitvi sveta, našel vero na svetu?« 
Ne gre v prvi vrsti za vprašanje o tem 
ali bodo na svetu še cerkve, duhovniki, 
krščeni ljudje… 
Temeljno vprašanje je: Bomo sprejeli 
Jezusa? Sprejemamo Jezusa v tem 
trenutku? 
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Godovi:	 v	 ponedeljek	 sv.	 Ignacij	 Antiohijski	 škof	 in	 mučenec,	 torek	 sv.	 Luka	 –	
evangelist,	v	sredo	sv.	Peter	Alkantarski	–	duhovnik	in	frančiškan,	v	petek	bl.	Karel	I.	
Avstrijski	–	cesar,	v	soboto	sv.	Janez	Pavel	II.	–	papež.	Prihodnja	nedelja	bo	30.	nedelja	
med	letom	–	misijonska	nedelja.		
Dobrodelna	prireditev	Karitas	GORIŠKA	DLAN	bo	to	nedeljo,	16.	oktobra	2022	ob	
17.	uri	v	konkatedrali.	Vstopnice	lahko	dobite	po	maši	in	tudi	pred	prireditvijo	pri	
vhodu	v	konkatedralo.	Priporočen	dar	za	vstopnico	je	7	EUR.	  
Prihodnja nedelja je misijonska. Miloščina bo za podporo misijonarjem in revnim v 
misijonih. Hvala vam, ki boste v ta namen prispevali! 
V mesecu rožnega venca poživimo to lepo molitev v cerkvi, pa tudi doma – osebno 
in skupaj kot družina (vsaj desetko)! 
Predavanje	Mateje	Milost	Kako	starši	pomagamo	otrokom	do	dobre	samopodobe	
bo	v	ponedeljek,	24.	oktobra	ob	20.	uri	v	dvorani	konkatedrale.	To	predavanje	naj	bo	
tudi	priložnost	za	lepo	srečanje	staršev	veroučencev	iz	naših	župnij.	
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.			
Čudovita	princesa	–	delavnica	za	dekleta	od	9.	do	12.	 let	 in	njihove	mame.	Omogočite	
svojim	hčerkam	čim	boljši	vstop	v	puberteto	in	se	vključite	v	to	delavnico,	ki	omogoča	na	
zabavni	in	poučni	način	ter	v	prijetnem	ozračju	prisluhnejo	starosti	primerni	predstavitvi	
o	 odraščanju	 in	 spolnem	 dozorevanju	 ter	 s	 svojimi	 mamami	 sodelujejo	 v	 vodenem	
pogovoru.	 Ta	 delavnica	 bo	 v	 prostorih	 v	 konkatedrali	 v	 petek,	 18.	 novembra	 ob	 17.30	
Prijave:	 https://www.iskreni.net/programi/cudovita-princesa/	.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NOVA GORICA - KAPELA  
V	soboto,	22.	oktobra,	bo	srečanje	starejših,	invalidov	in	bolnih.	Ob	14.30	uri	
bo	 rožni	venec,	ob	15.	uri	pa	 sv.	maša.	Med	sv.	mašo	bo	priložnost	 za	 spoved	 in	
bolniško	maziljenje.	Po	sv.	maši	bo	druženje	v	samostanski	dvorani.	Prijave	zbira	
gospa	Ana	Vončina	po	telefonu	041	436	362.	DOBRODOŠLI!	

V	četrtek,	27.	oktobra,	bomo	obhajali	DUH	ASSIJA	in	molili	za	mir.	Ob	18.	uri	bo	
molitvena	ura,	ob	19.	uri	pa	bomo	obhajali	obletno	sv.	mašo.	

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!	

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   
16. okt.. 
22 29. 

nedelja  - 

10.00 
17.00                         
19.00
19.30 

za žive in  pokojne 
konkatedrala  -GOK »Odprta dlan« -   
-  češčenje  - nato sveta maša     
+Testen Alojz in Marija       

P. 17.10. 18.30 + Lučko Paravan in starši 
T. 18.10 18.30 po nam. (S.L.) 
S. 19. 10 7.00 za zdravje 
Č. 20.10 18.00   

18.30  
molitev pred Najsvetejšim                 
- za  ++sorodnike, dobrotnike 

P. 21.10 18.30 +Boris Markič 
S. 22.10. 18.30                  + starši Mavrič 

23.okt 
misijonska 

10.00 
18.00
18.30 

za žive in + 
- češčenje  - nato sveta maša    
+Gorjup Franc in Alojzija         

	

 S  T  R  A  H  O  V  I 
»Srce nam lahko napolnjujejo številni strahovi ….: 
strah, da nismo dovolj ljubljeni, strah, da nam ne 
bo uspelo, strah pred sodbami drugih, strah pred 
lastno nesposobnostjo, strah, da nas bodo drugi 
zapustili, strah pred smrtjo, strah pred 
spremembami, strah pred pomanjkanjem,  strah, 
da se nam bo zgodilo kaj hudega …. 
           Naši strahovi izvirajo iz duševnosti in so 
pogosto mogočno orodje, s katerim nas hudobec 
(op.:satan) hromi…. Slika nam najrazličnejše  
prihodnje scenarije, s katerimi nas hoče 
prestrašiti, čeprav se jih večina ne bo nikoli 
udejanjila. In tudi če se bomo kdaj morali  z njimi  

	spoprijeti, nam bo Bog takrat, ko bomo to potrebovali, naklonil svojo milost. (L.Dalle, Čudež hvaležnosti) 

4 Sprememba urnika večernih maš:  Od ponedeljka 17.okt. – z jutrišnjim dnem- dalje,  bodo 
večerne maše v župniji Solkan ob 18.30. 
4Kateheza - verouk  po urniku;   praznovanje nedelje pri maši, povezujemo z molitvijo rožnega 
venca, po programu članov ŽPS.                                                                                          
4Približuje se praznik Vseh svetih in spomin vernih rajnih. Vabljeni smo, da ne ostanemo pri skrbi 
za videz, izgled, predvsem zunanjost, ne da bi omogočili praznovanje v duši in spomin združen z 
molitvijo. 
	

KROMBERK – VOGRSKO  
N. 16. 10. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 
Za žive in †† župljane  
†† Ivan in Marija Gregorič, 89 

P. 17. 10. Vogrsko ob 19h †† Nelka in Toni Pavzin, 6 
T. 18. 10. Kromberk ob 19h  Za žive in †† iz družine 
S. 19. 10. Vogrsko ob 19h  Za žive in †† Nardin, 92 
Č. 20. 10. Kromberk ob 19h Za otroke 
P. 21. 10. Kromberk ob 16h  Zlata poroka Mirjam in Srečko 
S. 22. 10. Kromberk ob 19h  V čast svetemu Jožefu 

N. 23. 10. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane  
†† Marčela in Bogomil, 82 a 

	

Verouk	je	po	sporedu.	
Čimprej	se	prijavite	za	SBP	
(Slomškovo	bralno	priznanje)!	
Birmanski	kandidati:	
prihodnjo	nedeljo	bere	
prošnje	8.	razred.	
Kromberk:	otroci	2.	in	3.	
razreda	v	četrtek	sodelujete	
pri	maši	v	pripravi	na	prvo	
spoved	in	obhajilo.	

Družinska	maša:	prihodnjo	nedeljo	se	bodo	med	mašo	v	Kromberku	predstavili	bodoči	
prvoobhajanci.	
Krst:	Anej	bo	krščen	v	Kromberku	v	soboto.	Staršem	čestitamo	in	voščimo	lepe	vzgoje!	
Miloščina	prihodnje	nedelje	bo	za	misijone.	Hvala	dobrotnikom!	
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.	
	

 
 
 
 
 
 


