
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 MARIJINI OBROKI – PREPROSTA REŠITEV 
ZA IZHOD IZ REVŠČINE 

Marijini obroki (Mary's Meals) so svetovno 
dobrodelno gibanje, ki ga je navdihnila Marija v 
Medžugorju.  
Na svetu je več kot 300 milijonov kronično lačnih 
otrok. Okoli 64 milijonov teh otrok ne obiskuje šole. 
19 Eurov je dovolj, da hranimo enega otroka vse 
šolsko leto.  
V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo 
Slovenci pomagali  2540 otrokom, da bodo vsak 
dan v šoli prejemali hranljivi obrok.  
Morda tudi vi lahko podprete enega otroka. 
TRR: SI6100 0002 0668 137 
Sklic: SI00 1983-2002 
Več: marijini.obroki@drustvo-mir.si .  

 

 
HVALA ZA VAŠO 

PODPORO. 
Marijini obroki. 

   

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; 041/747-188;   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. 
 
 

Na	poti	v	Nebesa	–	vsak	svetnik	je	
edinstven	
Zahej (slov. »Čist«) je bil prodana duša, 
omadeževan, skorumpiran, voditelj cestninarjev 
– med cestninarji na vrhu hierarhije. Ni kopičil le 
denarja, temveč tudi moč. Če bi ga kdo ogrožal, 
bi ga prijavil Rimljanom… Danes bi rekli: za 
seboj je imel politiko, medije, policijo in sodstvo. 
Ni se držal prve Božje zapovedi, saj je kot 
božanstvo častil rimskega cesarja. Bil je izdajalec 
naroda, saj se je zaposli pri okupatorju… 

 
O Zaheju lahko govorimo vse najslabše, toda ena 
stvar je bila pri njem dobra: želel je videti Jezusa.  

Ni bil zadovoljen. Nekaj mu je manjkalo. 

 

 
Danes	smo	podvrženi	
neprestanim	psihološkim	
operacijam,	medijskim	
manipulacijam,	cenzuram,	
politični	korektnosti,	vsiljenim	
standardom	po	katerih	naj	bi	se	
ravnali	vsi;	vsi	naj	bi	enako	
misliti…	Če	kdo	misli	drugače,	
pripada	temnim	silam,	ki	jih	je	
treba	utišati,	izgnati,	
zatreti…Smo	zgolj	roboti,	ki	
delujejo	po	določenih	
algoritmih?	Zgolj	izpolnjujemo	
svoje	»delovne	obveznosti«,	za	
katere	smo	plačani,	četudi	je	to	
pisanje	člankov	v	katerih	mrgoli	
laži	in	manipulacij,	uveljavljanje	
totalitarnih	ukrepov…?	Je	v	nas	
še	želja,	da	bi	ravnali	po	svoji	
vesti?  

	
 
 
 
 

NOVA  GORICA 
N	30.10.	 31.	nedelja	med	letom		-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	31.10.	 		8.00	
19.00	

Po	namenu		
++	Rušt	

T	1.11.	
VSI	SVETI	

		9.00	
11.00	

++	Bratina	in	Radovanovič	
Za	žive	in	++	župljane	

S	2.11.	 		8.00	
19.00	

+	Ivana	in	Albert	Vidmar	
++	Škibin	

Č	3.11.	 8.00	
19.00	

Po	namenu		
++	Matičič	

P	4.11.		
1.	petek	

8.00	
17.30	
19.00	

Po	namenu	
adoracija,	spoved	
+	Pavla	Čibej	

S	5.11.	
1.sobota	

8.00	
19.00	

Za	milost	svete	vere	
V	zahvalo	za	zdravje	

N	6.11.	 	9.00	
11.00	

+	Nada	in	Gostimir	Mozetič	
za	žive	in	++	župljane	

 

Miloščina	misijonske	nedelje	je	bila	
1.100	Eur.	Hvala	za	vaše	darove.	
Darujmo	popolni	odpustek	za	
pokojne.	Priložnost	za	spoved	bo	vsak	
dan.	
Za	prvi	petek	dopoldne	bo	obisk	
bolnikov.	Od	17.30	do	maše	bo	
spovedoval	g.	Cvetko.	
Slavilna	molitev	bo	v	soboto	ob	20.	
uri	v	veroučni	učilnici.	Vodi	Prenova	v	
Duhu.	Lepo	vabljeni.	
Naslednjo	nedeljo,	ko	bo	zahvalna.	
Pri	maši	ob	11.	uri	bodo	sodelovali	
skavti.	Za	čiščenje	cerkve	poskrbijo	
starši	veroučencev	4.	razreda.	
Zahvaljujem se za izrečeno sožalje, vse 
molitve in darove ob smrti moje mame. 
Bogdan	
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Škofijska gimnazija Vipava pripravlja za 2. november delavnice za višje razrede OŠ, za 10. december 
pa dan odprtih vrat – več glej www.sgv.si.Lepo vabljeni! 
Praznik vseh svetih in spomin vernih rajnih (duš v vicah) sta pred nami. Ob tem poskrbimo za 
urejenost grobov (tudi duhovniških); na pokopališčih se lepo vedemo in molimo za rajne.  
Popolni odpustek, ki ga namenimo rajnim, lahko pridobimo v osmini vseh svetih pod običajnimi pogoji: 
spoved in obhajilo, obisk pokopališča ali cerkve in molitev. 
Prvi petek in sobota vabita k prejemu zakramentov in k češčenju Jezusovega in Marijinega srca. 
Slavilna molitev, ki jo oblikuje Prenova v Duhu, bo v soboto ob 20. uri v učilnici konkatedrale. Ta oblika 
slavilne molitve je zelo blizu tudi mlajšim. Lepo vabljeni. 
Zahvalna nedelja bo prihodnja. Miloščina bo namenjena za ureditev prostorov za novega škofa. 
Možnost priprave na zakon– PREKO SPLETA bo od 4. do 6. novembra 2022.  Zaročenci se prijavijo 
preko spleta ali pa na e-naslovu pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi je na spletu. 
Čudovita princesa – delavnica za dekleta od 9. do 12. let in njihove mame bo v petek, 2. decembra v 
prostorih konkatedrale. Omogočite svojim hčerkam čim boljši vstop v puberteto . 
Prijave:  https://www.iskreni.net/programi/cudovita-princesa/ 
POVABLJENI NA ROMANJE NA TRSAT, ki bo v soboto, 19. novembra 2022. Odhod izpred cerkve 
na Kapeli ob 7. uri. Stroški za romanje znašajo 50 evrov na osebo (prevoz, romarska knjižica, 
kosilo). Prijavite se pri župniku. 
	
	
	
	

NOVA GORICA - KAPELA  
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl 

Sv.	maše	na	Kapeli:	vsak	dan	ob	7.00	in	19.00.	Ob	nedeljah	ob	7.30,	10.00	in	18.00.		
	

Ta teden so prvi četrtek, petek in sobota. Povabljeni k običajnim pobožnostim in spovedi. 
VSI SVETI – torek, 1. november - zapovedani in slovesni praznik. Maše bodo kakor ob nedeljah. 
Ob 14.30 uri bomo molili rožni venec v dvorani na pokopališču Stara Gora, ob 15. uri pa bo tam sv. 
maša za pokojne. Po sv. maši bo molitev in blagoslov grobov pri križu. Ob 17. uri bomo v cerkvi 
molili vse tri dele rožnega venca. Ob 18. uri bo sv. maša za pokojne iz novembrskih pisem. Lepo 
povabljeni! 
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – sreda, 2. november - maše bodo ob 7.00, 10.00 in 19.00. Ob 
17. uri bomo v cerkvi molili vse tri dele rožnega venca. Ob 18. uri bo sv. maša za pokojne iz 
novembrskih pisem. Lepo povabljeni! 
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! 
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. Lepo povabljeni! 
DOHODNINA ZA ŽUPNIJO IN SAMOSTAN. Z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije 
lahko odslej vsi zaposleni 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! 
 

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
30.10.22  
žegnanjska 

nedelja   

10.00 
18.00 

18.30 

za žive in + župljane 
-  češčenje  - nato sveta maša    
+ Ivanka Bitežnik (30.dan) 

 P. 31.10.  18.30 + Silvo Laščak 
T. 01.11. 

– VSI 
SVETI  

10.00   
15.00 

18.30 

za žive in + župljane                                                                          
molitev, blagoslov na pokopališču          
za rajne duhovnike, sorodnike  

S. 02.11. 
Dan spomina 

na mrtve 
7.00 

10.00  
18.30 

po namenu svetega očeta 
( maša.na pokopališču) -za rajne 
++ duhovniki, župniki župnije 

Č. 03.11 18.00   
18.30  

molitev pred Najsvetejšim        
+ iz družine Uršič                 

P. 04.11.     18.30 v zahvalo za leta zdravja(22) 
S. 05.11.          18.30                  + Černe Ciril in družina 
6.11.2022   
Zahvalna 
nedelja 

10.00 
18.00
18.30 

za žive in + župljane 
 češčenje  - nato sveta maša    
+ Lojze Koren 

	

4NE MOREM VAM DATI POSEBNEGA NASVETA, 
kako oznanjati Kristusa v sekularni družbi. 
Lahko pa vam povem, kako ga oznanjati 
kjerkoli: z žarom, preprostostjo, veseljem in 
ognjem v srcu!« (s.Ana Slivka) 
4Molitev in  udeležba pri maši ob nedeljah in 
praznikih. sta prepričljivi znamenji uresničevanja 
(ne)pristnega odnosa z Jezusom, ki nadgrajuje 
razumsko spoznanje.         
4Praznik 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 ter pri sv. maši (po nedeljskem urniku).  
Vsa znamenja in izrazi spoštovanja do rajnih,  bodo 
ostali spričo molitve za rajne zgovornejši 
4 Na 1.petek -obisk starejših.                                                            

4Z nakupom sveč ob izhodu iz cerkve, istočasno darujete (v nabiralnik) župnijsko Karitas.   
4V skupnih obvestilih in delno na spletni strani župnije Solkan  zupnija-solkan.si poišči(te) še, 
kar vas nagovarja in bogati 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 30. 10. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 
†† Ivan in Dajana Komel 
Za žive in †† župljane 

P. 31. 10. Loke ob 16h † Primož Kuret 

T. 1. 11. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

† Alma Zavrtanik –30. dan 
Za žive in †† župljane 

S. 2. 11. 
Kromberk ob 8h 
Sv. Trojica ob 10h 
Vogrsko ob 19h  

†† sorodniki 
Za duše v vicah 
Po papeževem namenu 

Č. 3. 11. Kromberk ob 19h † Ljudmila Korenjak 
P. 4. 11. Kromberk ob 19h  †† Marija in Silvo Pavlin 
S. 5. 11. Kromberk ob 19h  † Ida Hvalič, B. H. 126 

N. 6. 11. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 
† Danijela Gregorič -osmina 

	

Miloščina misijonske nedelje: 
Kromberk 325 €, Vogrsko 175 €. 
Hvala! 
Otroci, v počitnicah pridite k maši in 
obredom; berite dobre knjige za SBP! 
Birmanski kandidati: prihodnjo 
nedeljo bere prošnje 8. razred. 
Ostarele bom obiskal z zakramenti na 
Vogrskem v sredo, v Kromberku v 
petek. 
Rajne vpišite na list, da bomo zanje 
molili v novembru. Hvala za dar! 

Vsi sveti in verne duše: v Lokah 31. 10. ob 16h maša in blagoslov grobov, 1. 11. maši kot ob 
nedeljah, blagoslov grobov na Vogrskem ob 14h, pri Sv. Trojici ob 1530; 2. 11. maše: Kromberk 
ob 8h, Sv. Trojica ob 10h, Vogrsko ob 19h. Prosim, da uredite grobove duhovnikov! 
Sv. spoved: Kromberk v petek (g. Lojze od 18h dalje), Vogrsko v sredo po maši. 
Sveti Just goduje 3. novembra. Zavetnika počastimo v nedeljo z molitvijo (od 930) in mašo, po 
kateri bo ofer za cerkev (miloščina zahvalne bo 13. 11.). 
Danijela Gregorič, Vogrsko 16 (skoraj 90 let) je umrla 25. 10. Naj počiva v miru! 
	

 
 
 
 
 
 


