
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
V	soboto,	19.	novembra	2022,	bo	v	večernih	
urah	 srečanje	 mladih	 z	 molitveno	 vigilijo	
pred	 praznikom	 Kristusa	 Kralja.	 Dogodek	
skupaj	 pripravljata	 koprska	 in	 goriška	
škofija.	

Za	mlade	koprske	škofije	bo	to	sklep	romanja	
križa	SDM,	skupaj	z	goriško	škofijo	pa	bodo	
praznovali	 predvečer,	 ko	 svetovna	 Cerkev	
obhaja	svetovni	dan	mladih.	
 

Program:	
ob	18.30	zbiranje	na	Trgu	Evrope	–	
Nova	Gorica.	»Poskusimo	biti	
mednarodni«	–	srečanje	mladih	z	
obeh	strani	meje.	Nato	sprehod	do	
konkatedrale.	
ob	20.00	molitvena	vigilija	
v	konkatedrali	v	NG	z	nagovorom	
goriškega	in	koprskega	
škofa,	navodila	za	SDM	v	Lizboni.	
ob	21.15	skupno	praznovanje.	
Ideja	skupnega	praznovanja	
praznika	Kristusa	Kralja,	in	s	tem	
svetovnega	dneva	mladih,	je	sad	
povezovanja	cerkvenih	skupnosti	z	
obeh	strani	meje	v	pripravi	na	
GO!2025	–	evropsko	prestolnico	
kulture	2025	Nova	Gorica	·	Gorizia.	

 

upnija 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. 
 
 

Iskanje nesmrtnosti na tem svetu 
Epska pesnitev o Gilgamešu 
(Mezopotamija, 2100-1800 pr. Kr.) 
pripoveduje, kako Gilgameš išče rastlino 
nesmrtnosti. V staroindijskih Vedah se 
junak Načiketas, da bi dosegel nesmrtnost, 
napoti v kraljestvo mrtvih, k bogu Jami, a 
je njegova misija neuspešna. Starodavni 
grški mit o Orfeju, ki ga je zapisal Ovid v 
1. st. po Kr.), pravi, da Orfej s svojo 
glasbo gospoduje živalim, rastlinam, 
skalovju… Toda ljubljene Evridike, ki jo 
je pičila kača in je umrla, ne more rešiti 
pred smrtjo. V našem 3. tisočletju po 
Kristusu nekateri skušajo doseči 
nesmrtnost zemeljskega življenja s 
pomočjo znanosti in tehnike. Iluzije! 
  

 

Ne potujemo proti niču ampak proti 
polnosti življenja 
Biološka smrt je rojstni dan za večnost. 
Jezus svoje stališče v spopadu s 
saduceji argumentira s Postavo; s 
pripovedjo o gorešem grmu, kjer Bog 
razodene svoje ime: » Jaz sem Bog 
tvojega Očeta, Bog Abrahamov, Bog 
Izakov in Bog Abrahamov« (Prim. » 
Mz 3,6). Bog ni Bog mrtvih, ampak 
živih, je Bog oseb. Če nas Bog zares 
ljubi, ne more pustiti, da je z nami 
konec, da s smrtjo prenehamo bivati. 
Če Bog obstaja, smrt ne more imeti 
zadnje besede. Bog blagoslavlja 
vsakega človeka. Ker je Bog večen smo 
mi po Božji milosti vekotrajni. »Se ne 
bodo ženili, možile«. To ne pomeni, da 
se ne bomo več ljubili. Ljubili se bomo 
na popolnejši način.   

Izbira pekla in večnega pogubljenja? 

»Kdor ne ljubi ostane v smrti: »Kdor 
sovraži svojega brata, je ubijalec. Vi pa 
veste, da noben ubijalec nima večnega 
življenja, ki bi ostalo v njem« (Prim. 1 
Jn 3, 15).  

Strašna nevarnost večnega pogubljenja 
obstaja zaradi tega, ker človek vztraja v 
zvestobi lažnim bogovom in 
vrednotam! Bog ljubi, je usmiljen in 
odpušča grehe! Zdaj je čas milosti, čas 
za naše spreobrnjenje! 

 
 
 
 

NOVA  GORICA 
N	6.11.	 32.	nedelja	med	letom		

-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	7.11.	
		8.00	
19.00	

+	Ivana	Vidmar	
+	Vojko	Blažič,	Cank.20	
(8.dan)	

T	8.11.	 		8.00	
11.00	

Za	zdravje	
+	Zvonka	Ronič				-n	

S	9.11.	 		8.00	
19.00	

++	Race	
+	Ljudmila	in	Alfonz	Kralj	

Č	10.11.	 8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	starši	Česnik	

P	11.11.		
8.00	
17.30	
19.00	

Po	namenu	
adoracija	
+	Stana	in	Jože	Ipavec	

S	12.11.	 8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	Marina	Glavina	

N	13.11.	 	9.00	11.00	
za	žive	in	++	župljane	
++	Laznik	

 

Čestitamo	novokrščencem:	Rožletu,	
Lovru,	Elizabeti,	Gaji	in	Zali	ter	
njihovim	staršem	in	jim	želimo,	da	bi	
živeli	v	božjem	objemu.	

Župnijski	pastoralni	svet	ima	sejo	v	
ponedeljek	po	večerni	maši.	

Pevci	in	vsi,	ki	se	zanimate	za	
cerkveno	glasbo	in	petje,	ste	lepo	
vabljeni	v	torek	ob	20.	uri	na	
predavanje	glasbenice	Katarine	
Vidmar.	

Starši	prvoobhajancev	imajo	srečanje	
v	četrtek	ob	19.30.		

Naslednjo	nedeljo	ob	11.	uri	bodo	
sodelovali	veroučenci	4.	in	5.	razreda.	
Za	čiščenje	cerkve	poskrbijo	starši	
veroučencev	3.	razreda.	
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Zahvalna	nedelja	 je	 danes,	 zato	 je	miloščina	 za	popravilo	 škofijske	 stavbe	pred	
prihodom	novega	škofa.	Hvala	za	vaš	dar!	
Cerkveni	pevci	in	vsi,	ki	se	zanimate	za	cerkveno	petje	in	glasbo,	ste	lepo	vabljeni	v	
torek	ob	20.	uri	na	predavanje	glasbenice	Katarine	Vidmar	v	dvorano	konkatedrale.	
Naj	bo	to	predavanje	priložnost	za	srečanje	cerkvenih	pevcev	naših	župnij	in	da	se	
skupaj	poveselijo	pred	godom	sv.	Cecilije,	ki	je	zavetnica	cerkvenih	pevcev.	
V	novembru	 se	 še	posebej	 v	molitvi	 in	 z	naročilom	maš	 spomnimo	naših	dragih	
rajnih!	V	župnijah	vsako	nedeljo	župnik	daruje	eno	mašo	za	žive	in	pokojne	župljane,	
za	 katere	 je	 postavljen.	Ne	pozabimo	moliti	 tudi	 za	 rajne	 duhovnike	 in	 za	 vse,	 ki	
nimajo	nikogar	več	med	živimi,	da	bi	zanje	molil.	
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	 STE	 NA	 ROMANJE	 NA	 TRSAT,	 ki	 bo	 v	 soboto,	 19.	 novembra.	
Organizira	župnija	Kapela.		
	
	
	
	
	
	
	

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.		
	

Godovi:	v	ponedeljek	obletnica	posvetitve	koprske	stolnice,	v	torek	bl.	 Janez	Duns	
Scot	–	duhovnik	 in	 frančiškan,	v	sredo	posvetitev	 lateranske	bazilike,	v	četrtek	sv.	
Leon	Veliki	–	papež	in	cerkveni	učitelj,	v	petek	sv.	Martin	–	škof,	v	soboto	sv.	Jozafat	–	
škof	in	mučenec.	Prihodnja	nedelja	bo	33.	nedelja	med	letom.		
BLAGOSLOV	OBNOVITVENIH	DEL	V	CERKVI	bo	v	nedeljo,	13.	novembra	ob	10.	
uri.	Blagoslovil	bo	koprski	škof	msgr.	Jurij	Bizjak.	Po	maši	bodo	iz	Zavoda	za	varstvo	
kulturne	dediščine	Nova	Gorica	predstavili	opravljeno	delo.	Gospodinje	prosimo	za	
pogostitev	po	maši.	
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).	Za	prehod	meje	je	potreben	veljavni	osebni	dokument	(osebna	izkaznica	ali	
potni	list).	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!	
Danes	je	zahvalna	nedelja.	Bogu	se	zahvaljujemo	za	vse	dobrote	in	dobrine.	Bratje	
frančiškani	se	vam	iskreno	zahvaljujemo	za	vso	duhovno	in	materialno	podporo	in	
pomoč.	

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
6.11.2022      
zahvalna 

10.00 
18.00
18.30 

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

 P. 07.10.                 18.30  + Utica in Renzo 
T. 08.11. 18.30  +Ivanka Peršolja 
S. 09.11.  18.30  + Bernarda Mugerli 
Č. 10.11 18.00   

18.30  
molitev pred Najsvetejšim  
za žive in ++druž. (A.)     

P. 11.11.     18.30 +Ana Lipej in rodb.Peternelj -
Lipej 

S. 12.11.          18.30                  za + starše Makarovič in 
Jerončič 

13.11. 
33.  ned. 
ned.letom  

10.00 
18.00 

18.30 

za žive in + župljane      
-  češčenje  - nato sveta maša             
+ Marija Gorjan -   (30.dan) 

	

4HVALEŽNOST … je dostopna vsem ne glede 
na starost, vsakogar, ki jo udejanja preobraža z 
dobrodejnimi učinki na njegovo življenje in na 
življenje njegovih bližnjih. Izboljšuje medsebojne 
odnose. Povečuje družbeno vključenost, saj 
spodbuja altruistično vedenje. Ima raznotere in 
trajne učinke. Zagotovo je najbolj dobrodejna in 
najbolj preobražujoča od vseh notranjih 
naravnanosti …         (Lionel Dalle, Čudež hvaležnosti Okus 
novega življenja; prevod Emanuael, Lj.2021) 

4Srečanje staršev birmanskih kandidatov v 
župniji Solkan, je predvideno za 17. nov. po 
večerni maši ob 19.15;  
4Tudi letos na Škofijski gimnaziji Vipava vabijo na 
dan odprtih vrat www.sgv.si. 

4 Verouk po urniku; Letos še nismo (v večini) poravnali nabavljenih ver. zvezkov oz. knjig. Ob tej 
priliki je zaželjen tudi prispevek za materialne stroške na družino, neglede na število otrok, ki ga 
obiskujejo. Izpolnite in priložite v ovojnici- glej spletna stran župnije.                                                            
4Zahvala za vse, poleg tega kar  nas spominjajo naši škofje, pa tudi za iskanje poti do osvežene 
molitve rožnega venca, za vse tudi majhna vzdrževalna (prostovoljna) dela  v cerkvi in sanacijska v 
župnišču, ter vse tisto kar opazimo šele v pomanjkanju tega, kar se nam zdi samoumevno. V 
prostovoljna dela spadajo tudi delavnice ob knjigi receptov, nabava pripomočkov v dobro vseh … 
člščenje in (blizu smo!) tudi ogrevanje veroučnih prostorov!                                                                                
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 6. 11. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 
Za žive in †† župljane 

† Danijela Gregorič -osmina 
P. 7. 11. Vogrsko ob 19h  †† Ipavec, 58 
T. 8. 11. Loke ob 19h † Alfonz Grčman – osmina 
S. 9. 11. Vogrsko ob 19h  † Rožica Štrukelj, 2 a 

Č. 10. 11. Kromberk ob 19h †† Hvalič in Edi Batič 
P. 11. 11. Kromberk ob 19h  Za †† duhovnike in župljane 
S. 12. 11. Kromberk ob 19h  †† Hvalič, B. H. 126 

N. 13. 11. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 
† Adela Furlan, 96 a 

	

Sveti Just goduje 3. novembra. 
Zavetnika cerkve in župnije Vogrsko 
počastimo danes z molitvijo (od 930) 
in mašo, po kateri je ofer za cerkev 
(miloščina zahvalne bo 13. 11.). 
Sv. krst prejme na Vogrskem danes 
po maši Lars Podgornik. Staršem 
čestitamo in voščimo lepe vzgoje. 
Verouk je zopet reden. Otroci, berite 
dobre knjige za SBP! 

Birmanski kandidati: prihodnjo nedeljo bere prošnje 9. razred. 
Župnijska karitas Vogrsko ima srečanje jutri, ŽK Kromberk pa v četrtek po maši. 
Rajne lahko še vpišete, da bomo zanje molili in se jih spomnili pri maši v novembru. Hvala! 
ŽPS Vogrsko opozarja, naj se, ob smrti, svojci za pogreb dogovorijo tudi z župnikom, ne le 
s pogrebnim zavodom. 
Na razpolago: Marijanski koledar, Pratika, sveče. 
	

 
 
 
 
 
 


