
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo pride v nebesa? 
 

Vsi, ki Bogu rečejo v celo DA, pridejo v nebesa;  
tisti, ki poznajo Boga, pa njegovi ljubezni  za vedno rečejo NE, pa tja ne 
morejo. 
Noben človek ne more z gotovostjo reči: Ta ali oni bo šel v pekel.  
Božje usmiljenje je neskončno. Želi, da bi vsi prišli v nebesa.  
O nečem pa je Cerkev vseskozi prepričana: Ko človek umre in želi priti k 
Bogu, pogosto obstaja še ena težava: muči ga še takšna stvar, ki se je 
resnično sramuje. V tem primeru mu Bog da še eno priložnost, da se 
lahko tega osvobodi.  Temu rečemo, da je v vicah.  
Moramo mu pomagati tako, da molimo zanj.  

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. 041/588-964;   
Župnija Solkan: tel. 041/549-535.   BOLNICA ŠEMPETER: g. Peter ali g. Boris: 064 137 577. 
 
 

Kaj je »novi svet«? 
V tradicionalni krščanski govorici je simbol starega sveta Babilon, simbol novega 
sveta pa Nebeški Jeruzalem. Razpoznavno znamenje starega sveta je sovraštvo, 
razpoznavno znamenje novega sveta je ljubezen. Se s to razlago strinjamo? Mar ni 
danes pod »novim svetom in človeštvom« mišljeno nekaj povsem drugega, morda 
trenutna zadnja moda? Odgovori na resnična vprašanja so lahko zgrešeni! 

 

Uničenje templja 
Jezusove besede so bile za njegove nasprotnike blasfemične, bogokletne. Mislili so: 
»V templju prebiva Bog. Bog bo varoval tempelj.« Jezus sporoča, da je tempelj 
postal jama razbojnikov in ni več prebivališče Boga! Tempelj je moralno in 
duhovno že porušen. Porušen bo tudi fizično. S svojo prerokbo napove tudi umor - 
svojo smrt.  
Čudovita obljuba 
Le v treh dneh bo Tempelj spet pozidan! Bogu se lahko upremo, ga ignoriramo, 
preklinjamo… Antikrist lahko poruši vse cerkve na svetu in prepove krščanstvo. 
Lahko pobije vse duhovnike ali pa jih zapelje… Na mesto Boga lahko postavimo 
sami sebe, Tehniko, Znanost, idole, ideologije… Človeštvo lahko danes uniči planet 
na katerem živi. Vse to je možno, toda Boga ni mogoče uničiti. Apokaliptična 
govorica – potresi, ogenj, vojne, kužne bolezni, kaos, izobčenja, padanje zvezd z 
neba…, je za nas spodbudna, je klic k veselju. Ko bodo z neba padale zvezde, bo 
postalo očitno, da stari svet propada in se rojeva novi svet. 

 
 
 
 

NOVA  GORICA 
N	13.11.	 33.	nedelja	med	letom		-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	14.11.	 		8.00	
19.00	

+	Ivana	Vidmar	
Za	zdravje	

T	15.11.	 		8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	Nada	in	Franko	Križaj	

S	16.11.	 		8.00	
19.00	

Po	namenu	
+	starši	in	brat	Trojar	

Č	17.11.	 8.00	
19.00	

Po	namenu	
V	čast	angelom	varuhom	

P	18.11.		
8.00	
18.00	
19.00	

++	Bremec	in	Vogrič	
adoracija	
+	mož	

S	19.11.	 8.00	
19.00	

Po	namenu	
V	čast	Svetogorski	Kraljici	

N	20.11.	
KRISTUS	KRALJ	

	9.00	
11.00	

za	žive	in	++	župljane	
+	Jožko	Winkler	

 

Za	miloščino	zahvalne	nedelje,	ki	je	bila	
za	škofijo,	se	je	zbralo	1.030	Eur.	Hvala.	
Današnja	 miloščina	 je	 namenjena	 za	
obnovo	 naših	 cerkvenih	 prostorov.	
Hvala	za	vsak	dar.	
Starši	 birmancev	 imajo	 srečanje	 v	
ponedeljek	ob	19.30.	
Lectio	 divina	 –	 biblična	 skupina	 ima	
srečanje	v	ponedeljek	ob	19.30.	
Predavanje	 o	 teoriji	 spola	 v	
slovenskem	 prostoru	 bo	 v	 torek	 ob	
19.45.	
Župnijska	karitas	ima	srečanje	v	sredo	
po	večerni	maši.	
Skupina	Marijino	delo	 ima	srečanje	v	
četrtek	ob	17.	uri.	

Zakonska	skupina	ima	srečanje	v	četrtek	ob	20.	uri.	
Očarljiva	princesa	–	delavnica	za	deklice	in	mame	bo	v	petek	ob	17.30.	
Na	 srečanje	mladih	vabimo	vse	mlade	 in	 tudi	 birmance	 ter	 njihove	 starše,	 ki	 bo	 v	
soboto	zvečer.	
Praznik	Kristusa	Kralja	bomo	obhajali	naslednjo	nedeljo.	Slovesno	mašo	od	11.	uri	bo	
vodil	g.	Lojze	Kobal.	To	je	dan	češčenja	Jezusa	v	Najsvetejšem	zakramentu.	Češčenje	bo	
po	prvi	maši	 in	 se	nadaljuje	popoldne	od	15.	 ure,	 ki	 bo	namenjeno	veroučencem	 in	
njihovim	staršem,	ob	16.	uri	so	vabljeni	k	češčenju	sodelavci	in	vsi	ostali.	Ob	17.	uri	je	
sklep	češčenja	z	zahvalno	pesmijo.	
Naslednjo	nedeljo	ob	11.	uri	bodo	sodelovali	veroučenci	4.	in	5.	razreda.	Za	čiščenje	
cerkve	poskrbijo	starši	veroučencev	3.	razreda.	
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SKUPNA OZNANILA  www.zng.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teden zaporov je do prihodnje nedelje. V molitvi se spomnimo vseh žrtev kaznivih 
dejanj, pa tudi povzročiteljev, da bi se spreobrnili. 
Predavanje	dr.	Gabrijela	Kavčiča	 in	mag.	Mojce	Belci	Magdič	na	 temo	 ''Ideologija	
spola	 v	 slovenskem	 prostoru''	 bo	 v	 torek	 ob	 19.45	 v	 konkatedrali.	 Organizirajo	
krščanski	pedagogi.	
Češčenje	 križa	 svetovnega	 dneva	mladih	 (SDM).	 Že	 celo	 leto	 roma	 ta	 križ	 po	
Sloveniji.	V	petek	zvečer	bo	na	Kapeli	in	v	soboto	bo	priromal	v	konkatedralo.		Tu	bo	
zaključek	romanja	križa	SDM	po	Sloveniji	in	bo	vigilija	svetovnega	dneva	mladih.	Na	
to	češčenje	so	vabljeni	mladi	iz	cele	naše	škofije	in	Goriške	nadškofije.	
V	soboto,	ob	18.30	se	mladi	zberejo	na	Trgu	Evrope	v	NG,	(če	bo	zelo	slabo	vreme	pa	
v	garaži	konkatedrale).	Iz	Trga	Evrope	bodo	mladi	šli	peš	do	konkatedrale.	Ob	20.uri	
bo	v	cerkvi	Kristusa	Odrešenika	potekala	vigilija,	ki	bo	predvidoma	trajala	dobro	uro.	
Prisotna	bosta	oba	škofa.	Po	češčenju	sledi	še	družabno	srečanje.	
Večina	mladih	ne	bo	mogla	na	Svetovni	dan	mladih,	ki	bo	v	Lizboni,	na	Portugalskem,	
leta	2023.	Lahko	pa	 se	 srečamo	ob	križu	SDM	doma.	To	 je	priložnost,	da	mladi	v	
molitvi	doživijo	krščansko	občestvo,	prisluhnejo	katehezi,	se	spoznavajo	med	seboj...		
	
	
	
	
	
	
	
	

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	sv.	Nikolaj	Tavelić	–	duhovnik	in	tovariši	mučenci,	v	torek	sv.	
Albert	 Veliki	 –	 škof	 in	 cerkveni	 učitelj,	 v	 sredo	 sv.	Marjeta	 Škotska,	 v	 četrtek	 sv.	
Elizabeta	Ogrska	 –	 redovnica,	 zavetnica	 tretjega	 reda,	 v	 soboto	 sv.	Neža	Asiška	 –	
devica.	 Prihodnja	 nedelja	 –	 JEZUS	KRISTUS	KRALJ	VESOLJSTVA	 in	 začetek	 tedna	
Karitas.		
LETO	JUBILEJEV	NA	KOSTANJEVICI:	v	četrtek,	17.	novembra	ob	19.45	vabimo	v	
samostansko	dvorano	na	predavanje	dr.	Renata	Podbersiča	ml.	o	patru	Aleksandru	
Vavpotiču	(1873-1916)	ob	150-letnici	njegovega	rojstva.	
KRIŽ	SVETOVNEGA	DNEVA	MLADIH	bo	na	Kapeli	v	petek,	18.	novembra	ob	19.	
uri	v	cerkvi.	Po	maši	sledi	enourni	SLAVILNI	PROGRAM,	ki	ga	pripravljajo	mladi.	V	
soboto,	19.	novembra	bo	križ	v	konkatedrali	ob	20.	uri	in	enourna	vigilija.	Posebej	
povabljeni	birmanci	skupaj	s	starši	in	botri!	
ŽUPNIJSKO	ROMANJE	NA	TRSAT	 bo	 v	 soboto,	19.	 novembra.	 Nekaj	mest	 je	 še	
prostih.	Prijavite	se	pri	župniku	oz.	v	zakristiji.	Lepo	povabljeni!	
MIKLAVŽEVANJE	ZA	OTROKE	bo	v	ponedeljek,	5.	decembra	ob	17.	uri.	Prosimo	
prijavite	predšolske	otroke	katehetu	oziroma	v	zakristiji.	Priporočen	dar	je	10	evrov.	
VSI	ZAPOSLENI	lahko	do	31.	12.	2022	namenite	1	%	svoje	dohodnine	ZA	NAŠO	
ŽUPNIJO	IN	SAMOSTAN.	Obrazec	je	na	voljo	pri	izhodu	iz	cerkve.	Izpolnjene	zahteve	
oddajte	v	zakristiji	ali	na	FURS.	Najlepša	hvala	že	vnaprej!	
BOGU	HVALA	za	obnovljeno	ladjo	cerkve	in	koprskemu	škofu	msgr.	Juriju	Bizjaku	
za	blagoslovitev!		
	

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
13.11.2022  

svetovni 
dan ubogih 

10.00 
18.00 

18.30 

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

 P. 14.10.                 18.30 + Simon Bizjak 
T. 15.11.  18.30 za duše v vicah (N) 
S. 16.11.  18.30 +Vižin Milena,Jože in sorodniki 
Č. 17.11 18.00   

18.30  
molitev pred Najsvetejšim  
za    ++druž. Komel  

P. 18.11.     18.30  + Ivan Simčič 
S. 19.11.          18.30                   + druž. in  Erzetič Anton 
20.11.2022  

KRISTUS 
KRALJ 

VESOLJSTVA    

10.00 
18.00 

18.30 

za žive in + župljane    
Sklep  češčenje  - nato maša             
+ Rajmund, Marica Drešček 

	

4Srečanje staršev birmanskih kandidatov v 
župniji Solkan bo 17. nov. po večerni maši ob 19.15;  
4 Verouk po urniku;                            
4Zahvala za vse, poleg tega kar  nas spominjajo 
tudi naši škofje (Družina« št.45, 13.nov.2022 str. 15- 
»Živimo od daru«)  
4Srečanje ŽPS 14.nov. 2022 po večerni maši.                                       
4Molitev in  udeležba pri maši ob nedeljah in 
praznikih sta  znamenji  uresničevanja potrebnega, 
in osebnega odnosa z Jezusom. To naroča 1. in 2. 
cerkveno zapoved. Po svoje je zanimivo poslušati  v 
oddaji »Reflektor« razmišljanje mladih na to temo: 
»Mladi in vera- Hočemo na globoko«   

4 Ob dogodku v Novi Gorici , 19. nov. 2022, sprejemu križa na Trgu Evrope in pripravi na SDM; 
bodimo pozorni na skupna oznanila.  Srečanje mladih z obeh strani meje ob navzočnosti obeh 
škofov.                                                                                                              
4Po sobotni  večerni maši 19.11. pričnemo v župnijski cerkvi celonočno češčenje , če bo na spisku 
in razporedu   prijavljenih dovolj molivcev, sicer ga bomo prekinili in ponovno izpostavili Najsvetejše v 
nedeljo po dopoldanski sveti maši  do sklepa, pred večerno mašo .            
 
''Vsakič ko se vdamo sebičnosti in Bogu rečemo ''NE'', kvarimo načrt, ki ga je z ljubeznijo 
pripravil za nas.''   (papež Frančišek)                                                                      

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 13. 11. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 
Za žive in †† župljane 

† Adela Furlan, 96 a 
P. 14. 11. Vogrsko ob 19h  †† Franc in Julka Plahuta, 86 
T. 15. 11. Kromberk ob 19h † Marija Bratuž – osmina 
S. 16. 11. Vogrsko ob 19h  V zahvalo in priprošnjo, 126 

Č. 17. 11. Kromberk ob 19h †† Franc in Marija Pavlin 
P. 18. 11. Kromberk ob 19h  † Jožefa Tomažinčič – 30. dan 
S. 19. 11. Kromberk ob 19h  † Franc Luzar 

N. 20. 11. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

† Aleš Ušaj 
Za žive in †† župljane 

	

Iskrena hvala vsem, ki se trudite za 
pripadnost in sodelovanje v župniji. 
Verouk je po urniku. Otroci, berite 
dobre knjige za SBP! 
Birmanski kandidati: prihodnjo 
nedeljo bere prošnje 8. razred. 
Družinska maša bo prihodnjo 
nedeljo, ko bodo še posebej 
sodelovali starši in otroci 5. razreda. 

Starši prvoobhajancev (2. in 3. razred), pridite na srečanje na Vogrskem jutri, v Kromberku 
pa v torek po maši. 
ŽPS Kromberk, pridite na sejo v četrtek po maši! 
Marija Bratuž, Industrijska 7 (87 let) je umrla 5. 11. Naj počiva v miru! 
Na razpolago so: Marijanski koledarji, Pratike in sveče. 
	

 
 
 
 
 
 


