
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pomen praznika Kristusa, Kralja vesoljstva  
Božje	kraljevanje	pomeni	dokončno	izpolnitev	človekovega	
hrepenenja	po	Bogu	in	željo,	da	bi	mogel	biti	združen	in	povezan	
z	Bogom.	Ob	dovršitvi	sveta	se	bo	Kristusovo	gospostvo	z	
njegovim	drugim	prihodom	razodelo	v	dokončnem	odrešenju	
ljudi	in	v	preoblikovanju	ustvarjenega	sveta.	

 
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. 
 
 

»Če si ti Kristus, stopi s križa!« 
Skušnjavec je Jezusa skušal že po krstu v Jordanu. Sedaj ga skuša na križu. Na začetku 
javnega delovanja je hudobni duh skušal preprečiti, da bi Jezus javno delovanje sploh začel, 
na križu pa je hotel preprečiti, da bi ga dokončal. Na križu je Jezus ponižan kot Bog in kot 
človek. Prekanjena lažniva kača mu govori po ljudeh. S prezirom in posmehom ga izziva po 
besedah voditeljev ljudstva, rimskih vojakov in levega razbojnika. »Celo voditelji so se 
norčevali iz njega in govorili: Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in 
Izvoljenec« (Prim. Lk 23, 35). »Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu 
ponujali kisa. Govorili so: Če si judovski kralj, reši samega sebe«(Lk 23, 36-37). »Eden od 
hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: Ali nisi ti Mesija? Reši sebe 
in naju!« (Lk 23, 39).  

  
Jezus ni stopil s križa 
Jezus nam ne vsiljuje svojega mesianizma s pomočjo zakonodaje, vojske, policije, sodstva, 
medijev. Ne preklinja tistih, ki ga mučijo in zasmehujejo, ampak zanje moli in odpušča. 
Pogovarja se s peščico najzvestejših, ki stojijo pod križem, pa tudi z desnim sotrpinom. 
Odpira vrata v nebesa. Ne grozi večini, ki  ga zasmehuje. Njegovo sporočilo je jasno in 
nedvoumno: »Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje 
življenje zaradi mene, ga bo rešil (Lk 9,24). »Gorje njim, ki hudemu pravijo dobro, dobremu 
pa húdo (Prim Iz 5, 20). 

 
 
 

NOVA  GORICA 
N	20.11.	 KRISTUS	KRALJ		-	maša:	9.	in	11.	uri	

P	21.11.	 		8.00	
19.00	

+	Ivana	Vidmar	
++	Likar	in	Pipan	

T	22.11.	 		8.00	
19.00	

+	Olga,	Carla,	Agostino		
+	Silvester	Možina	

S	23.11.	 		8.00	
19.00	

V	zahvalo	
+	Olga	in	Peter	Makuc	

Č	24.11.	 8.00	
19.00	

+	Ivan	Čeh	
Marija	in	Angel	Bitežnik	

P	25.11.		
8.00	
18.00	
19.00	

Za	veselje	
adoracija	
+	starši	Gabrijelčič	

S	26.11.	 8.00	
19.00	

+	Lojze	Mlinar	
++	Nardin	in	Kodermac	

N	27.11.	
1.	ADVENTNA	

	9.00	
11.00	

+	Marjan	Kralj	
za	žive	in	++	župljane	

 

Župnijski	 praznik	 –	 naša	 cerkev	 je	
posvečena	 Kristusu	 Odrešeniku,	 zato	 je	
danes	 češčenje	 Najsvetejšega:	 po	 prvi	
maši	 in	od	15.	ure	dalje.	Zahvaljujmo	se	
Jezusu	za	vse	prejete	milosti.	Ob	15.	uri	so	
vabljeni	 vsi	 veroučenci	 in	 njihovi	 starši.	
Ob	16.30	naprej	bodo	pevci	slavili	Jezusa	
z	evharističnimi	pesmimi.	uri	Ob	17.	uri	
bo	 zaključek	 s	 petimi	 litanijami	 in	
zahvalno	pesmijo.	

Molivci	 (živega)	 rožnega	 venca	 imajo	
srečanje	v	ponedeljek	po	večerni	maši.	

Približuje	 se	 40.	 obletnica	 posvetitve	
cerkve	 (11.12.1982	 –	 11.12.2022)	 .	 V	
sredo	 (23.11.)	 ob	 20.	 uri	 bo	 	 odprtje	
fotografske	razstave	o	graditvi	cerkve		

Kristusa	Odrešenika.	Avtor	fotografij	je	Metod	Zavadlav	(Foto	atelje	Pavšič	Zavadlav).	
Dr.	Renato	Podbersič	je	napisal	spremno	besedilo.		Gostje	večera	bodo	msgr.	Gašper	
Rudolf,	 ki	 je	pri	 gradnji	 sodeloval	 kot	 župnik;	 g.	 Lovrenc	 Štanta,	 ki	 je	 bil	 nadzornik	
gradbenih	in	obrtnih	del;	go.	Mateja	Kvaternik	Zupan,	hči	pokojnega	arhitekta	Franca	
Kvaternika	in	morda	še	kdo.	Vabljeni!	
Starši	veroučencev	od	4.	do	7.	razreda	imajo	srečanje	v	četrtek	ob	19.30.	
Pogovor	dr.	Alešem	Maverjem	bo	v	petek	ob	19.30.	uri.	
Delavnica	 izdelavo	 adventnih	 venčkov	 bo	 v	 soboto	 ob	 9.30.	 Zaželeno	 je,	 da	
udeleženci	s	seboj	prinesejo	silikonsko	pištolo	(pištolo	za	vroče	lepljenje)	in	okraske,	
ki	jih	imajo	doma.	Če	imajo	doma	sveče,	lahko	tudi	te	prinesejo	s	sabo. 	
Blagoslov	adventnih	venčkov	bo	naslednjo	nedeljo	pri	vseh	mašah.	
Naslednjo	nedeljo	–	na	1.	adventno	in	na	nedeljo	Karitas	bodo	ob	11.	uri	sodelovali	
pri	maši	birmanci.	Za	čiščenje	cerkve	poskrbijo	starši	veroučencev	1.	razreda.	
Zaposleni	 lahko	do	31.	12.	2022	namenite	1	%	svoje	dohodnine	za	našo	župnijo.	
Obrazec	je	na	voljo	na	mizi	za	tisk.		
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Teden zaporov sklepamo danes in začenjamo teden Karitas. Pred nami je v sredo romanje na 
Slomškovo Ponikvo in dobrodelni koncert Klic dobrote, dan odprtih vrat v Centru Karitas v četrtek 
in nedelja Karitas 27. novembra. Miloščina naslednje nedelje bo namenjena za Karitas. 
Kristus Kralj: današnja nedelja je zadnja v cerkvenem letu, prihodnja je že prva adventna v pripravi 
na božič (pripravimo adventne venčke). 
GOK ima redno mesečno srečanje pri konkatedrali v torek ob 1930. 
Odprtje fotografske razstave ob 40-letnici cerkve Kristusa Odrešenika bo v sredo ob 20.h v 
dvorani konkatedrale. Vabljeni! 
Pogovor z zgodovinarjem in publicistom dr. Alešem Maverjem bo v petek 25. novembra 2022 
ob 19.30 v dvorani konkatedrale. Z gostom se bo pogovarjal dr. Renato Podbersič. Večer se 
vključuje v Socialni teden 2022. Goriški večeri, VSO Severna Primorska. 
Posnetek predavanja o Teoriji spola, ki je bilo v Konkatedrali 15.11.2022 je objavil Radio 
Vatikan. Posnetek je tukaj. Fotografije in zapis pa so na FB 
strani: https://www.facebook.com/vaticannews.sl/ 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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 Darovanje Device Marije, v torek sv. Cecilija – devica in mučenka, zavetnica 
cerkvenega petja, v četrtek sv. Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci, v petek spomin vseh 
vernih rajnih iz Frančiškovih redov, v soboto sv. Leonard Portomavriški – frančiškan in duhovnik. 
Prihodnja nedelja bo prva adventna nedelja in začetek novega cerkvenega leta – to nedeljo je 
tudi nedelja Karitas in sklep tedna Karitas. 
KOSTANJEVIŠKI KOLEDAR ZA LETO 2023 vam bodo to nedeljo ponudili pri izhodu iz cerkve. 
Priporočeni dar je 10 evrov. Zbrana sredstva bodo namenjena za obnovo križevega pota. 
LETO JUBILEJEV NA KOSTANJEVICI: v četrtek, 24. novembra, ob 19.45 vabimo v samostansko 
dvorano na uvod v jubilej 70-letnice župnije Nova Gorica Kapela. Naslov večera je »IŠČI, 
PRIPADAJ, SODELUJ!« Dobrodošli vsi župljani! 
CECILIJEVANJE – praznovanje sv. Cecilije bo v torek, 22. novembra, ob 19. uri. Pri maši pojejo 
vsi zbori. Po maši se bo praznovanje nadaljevalo v samostanski dvorani. Povabljeni vsi pevci, 
zborovodje, organisti in instrumentalisti. Hvala vsem za bogatitev bogoslužja in molitvenega 
vzdušja. 
BLAGOSLOV ADVENTNIH VENČKOV bo v nedeljo, 27. novembra, pri sv. maši ob 10. uri. 
Prinesite jih s seboj k sv. maši. 
PREDSTAVITEV BIRMANCEV ŽUPNIJSKEMU OBČESTVU bo v nedeljo, 27. novembra, pri sv. 
maši ob 10. uri. V pripravi na prejem zakramenta sv. birme jih podprimo z molitvijo k Svetemu Duhu. 
MIKLAVŽEVANJE ZA OTROKE bo v ponedeljek, 5. decembra, ob 17. uri. Prosimo prijavite 
predšolske otroke katehetu oziroma v zakristiji. Priporočen dar je 10 evrov. 
Ob tednu Karitas se zahvaljujemo vsem prostovoljcem naše župnijske Karitas in vsem, ki z 
darovi omogočate njihovo pomoč ljudem v stiski. Sodelujmo, molimo, darujmo! 
	

                   SOLKAN  https://zupnija-solkan.si/ 
20.11.2022     
KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA   

10.00 
18.00 
18.30 

Skupna župnijska m. za žive in +   
Sklep  češčenje  - nato sveta maša             
+ Rajmund, Marica Drešček 

 P. 21.11.                 18.30 + Leopold Gorjup - (osm.) 
T. 22.11. – 
CECILIJA 

18.30 1.) za vse ++ Jurkas               
(somašnik) 2.) +Boris Markič 

S. 23.11.  18.30 + Gabrijelčič Fani 
Č. 24.11 18.00   

18.30 
molitev pred Najsvetejšim              
za duše v vicah    

P. 25.11.  18.30  +Jug Justina in Janez 
S. 26.11.          18.30  + Jožef Koršič 

27.11.2022  -    
1. adventna –
NEDELJA KARITAS 

10.00 
18.00 
18.30 

Skupna župnijska m. za žive in +    
češčenje  - tiha in glasna adoracija                   
+ Vižin Vida in Marjo 

	

4 »V  GOSPODOVO  HIŠO  POJDEMO 
VESELI«  bomo odpevali pri psalmu med 
berili to nedeljo. Naj se uresničuje ! 
4V torek, 22.novembra je god 
zavetnice cerkvene glasbe sv. Cecilije. 
Na srečanju organistov in pevcev v župniji 
Nova Gorica je bila s strani avtorice 
predstavljena zbirka spevov med berili za 
prihajajoče liturgično leto -A,  z naslovom 
»Glej, prihajam«.  Gospa Katarina Vidmar 
je ob  predstavitvi zbirke  osvežila tudi 
poudarke o liturgičnih pravilih in praksah, 
ki jih imamo za sodelovanje pri maši. 
4Nadomestno srečanje staršev  

 birmanskih kandidatov v župniji Solkan, ki se 17. nov. niso mogli sodelovati,  bo ta teden, v četrtek, 
24. nov. po večerni maši ob 19.15 
4Teden zaporov sklenemo (danes 20 11.) z molitvijo pri uri češčenja, še posebej z mislijo tudi na 
zapornike v Solkanu. 
4 Povzetek zapisnika ŽPS z dne 14.nov. 2022 na oglasni deski.     
4 Verouk po urniku . V primeru odsotnosti prosim za pisno sporočilo-opravičilo staršev, vsaj v 
naslednjem tednu .                          
4«Ali je obvezno …?«  To vprašanje je mogoče včasih  slišati tudi pri verouku, zlasti ko manjka 
motivacije in poguma, da bi nekaj več naredili za župnijo (čiščenje cerkve in veroučnih prostorov, 
krašenje, sodelovanje pri petju, branju Božje besede itd. …pripravi na advent in sodelovanje pri Karitas, 
pripravi adv. venca …s prostovoljno pomočjo. Kdo lahko še pomaga - zlasti otrokom -  pri krepitvi 
tega čuta v službi bližnjemu? Ali ni to vprašanje tudi za izpraševanje vesti …ob  opustitvah dobrega? 
 

KROMBERK – VOGRSKO  www.facebook.com/zupnijakromberk/ 
N. 20.11. Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030 
† Aleš Ušaj  

Za žive in †† župljane 
P. 21.11. Vogrsko ob 19h  †† Ada in ostali, 6 
T. 22.11. Kromberk ob 19h †† Podgornik 
S. 23.11.    Ponikva Za nove duhovne poklice 
Č. 24.11. Kromberk ob 19h Za otroke v čast angelom 
P. 25.11. Kromberk ob 19h  †† Jožef in Valerija Jamšček 
S. 26. 11. Loke ob 19h  † Alfonz Grčman – 30. dan 

N. 27.11. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 
†† Abel in ostali, 126 

	

Pri družinski maši danes še posebej 
sodelujejo starši in otroci 5. razreda. 
Verouk je po urniku. Otroci, berite dobre 
knjige za SBP! 
Birmanski kandidati, prihodnjo nedeljo 
bere prošnje 9. razred. 
Birmanci v Kromberku, pridite na 
sestanek, skupaj s starši, v četrtek ob 16h. 
V sredo bom na romanju na Ponikvo in v 
Celje. 

Sv. Katarina, zavetnica nekdanje cerkve nad Kromberkom, goduje v petek. 
Prihodnja nedelja je nedelja Karitas (miloščina v dobrodelne namene) in 1. adventna (k blagoslovu 
prinesemo adventne venčke). 
Na razpolago so: Marijanski koledarji, Pratike in sveče. 
	

 
 
 
 
 
 


