
NOVA  GORICA 
N	23.10.	 30.	nedelja	med	letom		-	maša:	9.	in	11.	uri	
P	24.10.	 		19.00	 Za	zdravje	
T	25.10.	 19.00	 V	zahvalo	

S	26.10.	
		8.00	
19.00	

+	Ivana	Vidmar	
+	Nada	Križaj,	Bratov	Hvalič	
133	(8.dan)	

Č	27.10.	 8.00	
19.00	

V	čas	Svetemu	Duhu	
+	Iva	Tornič	

P	28.10.	
8.00	
18.00	
19.00	

Anica	Cernatič							-n	
Adoracija		
+	starši	Obljubek	

S	29.10.		 8.00	
19.00	

+	Žarko,	Pina	in	Bojan	Bole	
++	Mervič	

N	30.10.	
	9.00	
11.00	

za	žive	in	++	župljane	
+	Jožko	Winkler,	Pavšičeva	7	
(8.dan)	

	

Današnja miloščina je za misijone.  
Predavanje Mateje Milost: ''Kako starši 
pomagamo otrokom do dobre 
samopodobe'' bo v ponedeljek ob 20. 
uri v dvorani. Posebej lepo vabljeni starši 
veroučencev. 
Verouk	za	4.,	6.	 in	7.	 razred	 ta	 teden	
odpade.		
Strežniki	imajo	srečanje	v	soboto	ob	17.	
uri.	 Skupini	vabimo	še	nove	kandidate.	
Strežniki	 strežejo	 Jezusu,	 popestrijo	 in	
olepšajo	 bogoslužje	 v	 cerkvi	 in	 hkrati	
zorijo	 za	 služenje	 in	 za	 pripadnost	
župniji.	Te	drže	potrebuje	vsak	kristjan.	
Omogočimo	 otrokom	 premagati	 vase	
zagledanost	 in	 da	 postanejo	 zreli	
kristjani.	
	

	

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLITEV	ZA	MISIJONARJE	
Gospod	Jezus	Kristus	ozri	se	na	svoje	misijonarje,	
duhovnike,	redovnike	in	laike,	ki	so	vse	zapustili,	da	
bi	svetu	oznanjevali	tvojo	Besedo	in	tvojo	ljubezen.	
Bodi	jim	močan	zaščitnik,	krepka	opora,	zavetje	v	
puščavskem	pesku,	senca	v	ekvadorski	vročini,	
pomoč	v	premagovanju	ovir,	varnost	pred	padci.	
Varuj	jih	v	težkih	trenutkih.	Usmerjaj	njihove	moči,	
tolaži	njihova	srca,	ovenčaj	njihovo	delo	z	
duhovnimi	uspehi.	
Naj	ne	iščejo	človeških	uspehov	niti	minljivih	
dobrin,	ampak	se	trudijo	le	za	tvojo	slavo	in	blagor	
duš.	Tvoje	božansko	obličje	na	križu	jih	spremlja	
skozi	življenje.	Govori	jim	o	junaštvu,	odpovedi,	
ljubezni	in	miru.	
Daj	jim	moči,	da	ti	bodo	mogli	peti	pesem	zahvale,	
odrešenja	in	slave.	Amen.	

Po	svetu	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. 
 

BOG ODPUŠČA SKESANEMU GREŠNIKU 
Jezus je kritičen do molitve dobrega, vernega in pokončnega farizeja, ki je 
spolnjeval postavo, se postil dvakrat na teden - več kot sto dni v letu. Pohvalil pa je 
molitveno držo problematičnega cestninarja, ki je bil vpleten v korupcijo, v službi 
okupatorja, se je klanjal poganskim bogovom... 

 
Gorje nam, če druge zaničujemo! Nič narobe, če smo boljši kot drugi, če si 
prizadevamo za svetost, če se Bogu zahvaljujemo za vse dobro v našem življenju. 
To je prav in naša dolžnost. Toda gorje nam, če si domišljamo, da smo boljši kot 
drugi, če smo prepričani, da Bog grešnikov nima rad. Farizej ni častil Boga, ampak 
samega sebe. Ni se pogovarjal z Bogom, ampak s seboj. Grešil je v samem Templju. 
Greh v mislih! Velik greh! 

»Gospod, usmili se mene grešnika!« Cestninar se je zavedal svoje majhnosti. Pred 
Bogom je bil berač. Krščanska vera nas ne uči samo-uresničenja in samo-odrešenja. 
Vabi pa nas k samo-preseganju, k služenju, k graditvi občestva, k medsebojnemu 
spoštovanju, pomoči in ljubezni.  

Bog, zahvaljujem se ti, da sem srečen. Srečen sem, ker moje korake vodiš Ti. 
Odpuščaš moje grehe in mi pomagaš, da napredujem v človečnosti. Mnogi ljudje 
poleg mene nimajo take sreče. Navdihuj me, da jim bom pomagal.  
  

Št. 43 / 23.10.2022 / 30. nedelja med letom 



SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Misijonska nedelja je danes. Miloščina bo za podporo misijonarjem in revnim v misijonih. 
Hvala vsem, ki prispevate v ta namen. 
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.	  
GOK	ima	redni	sestanek	pri	konkatedrali	v	torek	ob	19.30.	
Zimsko	določanje	časa	bo	nastopilo	v	noči	med	prihodnjo	soboto	in	nedeljo	(eno	uro	
več	spimo).	
Naši	skavti	imajo	še	šest	prostih	mest	za	otroke	stare	6-7	let.	Srečanja	so	ob	sobotah	
dopoldne.	Kontaktna	oseba:	Jana:	040	215	323;			jana.turel@gmail.com	
DUHOVNA	AKADEMIJA,	-	vodi	Teološka	fakulteta	v	Ljubljani.	Poteka	tudi	preko	spleta.	
Vpis	še	ta	teden.	Več	podatkov	na	naslovu:	www.duhovna-akademija.si.			
Čudovita	princesa	–	delavnica	za	dekleta	od	9.	do	12.	let	in	njihove	mame	bo	v	petek,	18.	
novembra	 v	 prostorih	 konkatedrale.	 Omogočite	 svojim	 hčerkam	 čim	 boljši	 vstop	 v	
puberteto	 in	na	poučni	način	prisluhnejo	starosti	primerni	predstavitvi	o	odraščanju	 in	
spolnem	dozorevanju.	Prijave:	 https://www.iskreni.net/programi/cudovita-princesa/	.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NOVA GORICA - KAPELA  
Godovi:	v	ponedeljek	sv.	Anton	Marija	Claret	-	škof,	v	sredo	sv.	Lucijan	–	mučenec,	
v	 petek	 sv.	 Simon	 in	 Juda	Tadej	 –	 apostola,	 v	 soboto	bl.	Mihael	Rua	–	duhovnik.	
Prihodnja	nedelja	bo	31.	nedelja	med	letom	–	žegnanjska	nedelja.		
DUH	ASSIJA	bomo	obhajali	v	četrtek,	27.	novembra.	Ob	18.	uri	bo	molitvena	ura,	ob	
19.	uri	pa	bomo	obhajali	obletno	sv.	mašo.	
NOVEMBRSKA	PISMA.	Daritev	svete	maše	za	vse	rajne,	ki	nam	jih	boste	priporočili	
v	novembrskih	pismih,	bomo	v	novembru	opravili	 vsak	večer.	Kuverte	z	 listi,	na	
katerih	bodo	zapisana	imena	vaših	dragih	pokojnih,	oddajte	čimprej	oz.	do	konca	
oktobra	v	nabiralnik	v	cerkvi	ali	v	zakristiji.	Zahvaljujemo	se	vam	za	vsak	vaš	dar,	ki	
ga	boste	priložili.	Bog	povrni!	
ROMANJE	ZA	MINISTRANTE	V	ASSISI	 bo	 v	 času	 jesenskih	počitnic,	 od	3.	 do	5.	
novembra.	Prijavite	se	pri	župniku.	
ŽUPNIJSKO	ROMANJE	NA	TRSAT	bo	v	soboto,	19.	novembra.	Odhod	izpred	cerkve	
ob	7.	uri.	Stroški	za	romanje	znašajo	50	evrov	na	osebo	(prevoz,	romarska	knjižica,	
kosilo).	Prijavite	se	pri	župniku	oz.	v	zakristiji.	
DOHODNINA	ZA	ŽUPNIJO	IN	SAMOSTAN.	Z	Uredbo	o	namenitvi	dela	dohodnine	
za	donacije	 lahko	odslej	do	31.	12.	2022	namenite	1	%	svoje	dohodnine	za	našo	
župnijo	in	samostan.	Obrazec	Zahteve	za	namenitev	dela	dohodnine	za	donacije	je	
na	voljo	pri	 izhodu	 iz	cerkve.	 Izpolnjene	zahteve	oddajte	v	zakristiji	ali	na	FURS.	
Najlepša	hvala	že	vnaprej!	
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   
23.okt.. 
30. ned. 

misijonska     

10.00 
18.00
18.30 

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

P. 24.10. 18.30  p.o.n. 
T. 25.10 18.30 + starše Jesih 
S. 26. 10 18.30 za + iz družine Lišter 
Č. 27.10 18.00   

18.30  
molitev pred Najsvetejšim                 
+Matej Jakin 

P. 28.10     18.30 + Ivan Curk 
S. 29.10.          18.30                   +Černe Ludvik in Erminija                                                         
30 .okt.. 
žegnanjska 

nedelja   

 -------
10.00 
18.00
18.30 

VRNITEV NA SONČNI ČAS - ponastavitev ure 
Skupna župnijska m. za žive in +     
-  češčenje  - nato sveta maša    
+ Ivanka Bitežnik (30.dan) 

	

4SE V VAŠI NOTRANJOSTI MRAČI ALI 
VANJO SELI NEMIR? 
Okrepimo molitev k Svetemu Duhu za 
razsvetljenje in dar moči. Naj se uresničuje 
prošnja izražena v pesmi: Uči nas Boga 
spoznati, Njega (op.:njegovo) voljo spolnjevati … 
4 Večerne maše v župniji Solkan redno ob 
18.30    
4Bog povrni za današnji dar pri maši 
namenjen misijonom. 
4Z nakupom sveč ob izhodu iz cerkve, 
istočasno darujete (v nabiralnik) za župnijsko 
Karitas.  

 

4Kateheza - verouk  po urniku; praznovanje nedelje pri maši, povezujemo z molitvijo rožnega venca.   
4 Sprememba – NAMESTO na 1.petek bo pater s Svete Gore pri nas spovedoval že pred 
prazniki: Možnost za spoved  v župniji Solkan  bo - v petek, 28. okt. 2022 -  ob 18.00 in med mašo;  
- v soboto, 29 oktobra zvečer od 17.00 dalje in po maši pa tudi župnik Jožko. 
4Približuje se praznik Vseh svetih in spomin vernih rajnih. Vabljeni smo, da ne ostanemo 
prvenstveno pri skrbi za zunanjo urejenost, videz, izgled,  in bi spregledali praznovanje v duši in 
spomin rajnih združen z molitvijo pokopališčih  ( v Solkanu 1.11. na Vse svete ob 15. uri) ter pri 
sv. maši (po nedeljskem urniku) bomo  poživljali vero in upanje na večno življenje. Vsa znamenja 
in izrazi spoštovanja do rajnih,  bodo ostali spričo molitve za rajne zgovornejši.  
	

KROMBERK – VOGRSKO  
N. 23. 10. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 
Za žive in †† župljane  
†† Marčela in Bogomil, 82 a 

P. 24. 10. Vogrsko ob 19h †† iz družine, 42 
T. 25. 10. Kromberk ob 19h  † Alojz Brešan 
S. 26. 10. Vogrsko ob 19h  †† starši, 10 
Č. 27. 10. Kromberk ob 19h †† Alojz in Marija Gregorčič 
P. 28. 10. Kromberk ob 19h  † Jožefa Tomažinčič – osmina 
S. 29. 10. Kromberk ob 19h  † p. Roman Motore 

N. 30. 10. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

†† Ivan in Dajana Komel  
Za žive in †† župljane  

	

Miloščina današnje nedelje je 
za misijone. Hvala vam! 
Družinska maša: danes 
sodelujejo in se med mašo v 
Kromberku predstavijo bodoči 
prvoobhajanci. 
Verouk je po sporedu. Otroci, 
radi berite dobre knjige za SBP! 
Birmanski kandidati: 
prihodnjo nedeljo bere prošnje 
9. razred. 

Kromberk:	8.	in	9.	razred,	pridite	na	srečanje	v	četrtek	ob	16h!	
ŽPS	Vogrsko,	jutri	pridite	na	sestanek	po	maši.	Spomnite	drug	drugega!	
Jožefa	Tomažinčič,	Iztokova	2	(92	let)	je	umrla	17.	10.	Gospod,	daj	ji	večni	pokoj!	
Spomin	rajnih:	na	priloženi	listek	vpišite	pokojne,	katerih	se	bomo	spomnili	v	molitvi	in	pri	maši	
v	novembru.	

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.	
	

 
 
 
 
 
 


