
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molitev za zdravje v času epidemije 
koronavirusa COVID-19 

 

Oče usmiljenja in tolažbe,tvoj Sin Jezus 
Kristusnam je s križem pokazal vrednost 

trpljenja. 
 

Pomagaj našim bratom in sestram, 
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 

 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in 
zdravje,da bodo vztrajali v ljubezni do 

bolnikov,raziskovalcem pa, da bodo čim prej 
odkrili uspešno zdravilo. 

 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 
da bomo rešeni bolezniin se ti bomo mogli s 

tvojo Cerkvijo zahvaljevati.Amen. 
 

 
Sv. Marija, zdravje bolnikov – 

prosi za nas. 
 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne 
bolezni – prosi za nas. 

 

Vsi božji svetniki in svetnice – 
prosite za nas. 

 
 

 

Ţupnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 041/695-684 (g. Dominik);   

ŢupnijaNova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188;   Ţupnija Kromberk: tel. 333 25 35; 

041/588-964;   Ţupnija 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. 
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ZA NAS JE PRIPRAVLJENA SVATDBA 
 

Da zavrneš vabilo na svatbo, mora iti res nekaj 
hudo narobe. Da namreč to znamenje, s katerim 
nekomu dokažemo svojo naklonjenost in mu 
pokažemo, kako pomemben nam je, razumeš 
kot nekaj slabega. Verjetno je kaj takega 
mogoče samo, če gostitelja res ne maraš, ali še 
bolje, če mu ne verjameš, da gre za gostijo in 
praznovanje, če meniš, da je svatba samo nekaj, 
za kar ti bo nekoč izstavljen zasoljen račun.  

 

 

Današnji evangelij nam govori, kako Bog kot kralj 
vabi ljudi na svatbo svojega sina in vsi 
povabljenci se opravičijo temu vabilu iz različnih 
razlogov. V njihovih očeh je vse drugo bolj 
pomembno. 

Kaj je svatba, na katero smo povabljeni?  

Nedvomno Cerkev, znamenje božjega 
kraljestva tu na zemlji. Povabljeni, da se 
veselimo tega daru: daru zakramentov, božje 
besede in daru občestva. Pa smo resnično 
veseli tega povabila.  

Bog nas vabi, da se vabilu odzovemo. Še več, 
vabi nas, da pritegnejo na svatbo množice na 
razpotju. Če bomo sami prepričani v lepoto 
svatbe, bo naše povabiloprepričljivo.  

Misijonarji za življenje 

Širjenje nove kulture življenja, kot jo 
je imenoval Janez Pavel II. , je poslan-
stvo gibanja za življenje, ki je nastalo 
kot odgovor na razmah pravice do 
splava. Najbolj razširjeno je v ZDA. 

 

Slovenski prostor je še daleč od 
javnega zagovarjanja zaščite življenja. 
Prav kristjani smo prvi poklicani, da 
se zavzemamo za življenje. 

Splav kot umetna prekinitev 
nosečnosti in končanje življenja je 
močno zarezal v našo kulturo. 

Papež Frančišek je dejal, da splav ni 
nikoli odgovor, ki ga iščejo ženske in 
družine. Potrebno je družinam poma-
gati sprejeti, objeti in ljubiti nerojene 
otroke. 

Jezus je rekel: »Kdor sprejme otroka v 
mojem imenu, mene sprejme, in kdor 
mene sprejme, sprejme tistega, ki me je 
poslal.« 

Nosečnice v stiski se po pomoč lahko 
zatečejo v Zavod Živim, kjer nudijo 
svetovanja, terapije, strokovne pogovore, 
delavnice za nosečnice, spremstvo ob 
pripravi na oddajo v posvojitev ter 
vključitev v program PreŽIVIM. 

 
 

NOVA  GORICAhttp://zng.si/ 
N 11.10. 28. nedelja med letom: maša: 9. in 11. uri 

P 12.10. 
8.00 

19.00 

po namenih darovalcev 
+ Milenko in ++ sorodnike 

T 13.10. 
8.00 

19.00 

po namenih darovalcev 
+ Erik Strehar (obl.) 

S 14.10. 
8.00 

19.00 

+ Darko Lovrečič 
po namenih darovalcev 

Č 15.10. 
8.00 

19.00 

v dober namen 
+ Franko in + starši G. 

P 16.10. 
8.00 

18.00 

19.00 

po namenih darovalcev  
adoracija in priložnost za spoved 

po namenih darovalcev 

S 17.10. 
 8.00 

19.00 

po namenih darovalcev 
po namenih darovalcev 

N 18.10. 
 9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 

v čast Sv.Duhu za birmance 
 

Zakonska skupinaima srečanje v 
ponedeljek ob 20.00. Skupini lepo 
vabimo nove zakonske pare. Za 
srečen zakon je vredno vse vložiti. 

Člani živega rožnega venca so 
lepo vabljeni na srečanje v torek po 
večerni maši. 

Župnijska karitasima srečanje v 
sredo ob 19.30. Kdorkoli ima 
občutek za delo z ljudmi in želi 
pomagati, se lahko pridruži. 

Starši prvoobhajancev imajo 
srečanje v četrtek ob 20. uri. 

Mladince vabim na srečanje, ki bo v 
petek ob 20. uri. 

Pridružite se molitvi rožnega venca pol ure pred mašo. Trudimo se za 
družinsko večerno molitev. Vsak dan ob 19.45 ste vabljeni, da se družina zbere in 
se lahko povežemo preko spleta. Več na spletnih oznanilih na zng.si: Družina = 
živa Cerkev. 

 

Št. 32 / 11.10.2020 /28.nedelja med letom 

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
http://zng.si/


SKUPNA OZNANILA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska karitas je pripravila seminar za petek 

zvečer in v soboto na Mirenskem Gradu. 

Misijonska nedelja: prihodnjo nedeljo bo miloščina za 

naše misijonarje in misijonarke. Hvala vam! 

Oktober je mesec rožnega venca, ki ga radi molimo 

(vsaj desetko) sami, v družini ali v cerkvi. 

Tečaj priprave na zakon se bo začel v petek 16.oktobra 

ob 18.h (to je vikend tečaj) na Sveti gori. Prijave: 

051/614 912 ali priprava.zakon@centerskupaj.si . 

 

GODOVI: 

N 11.10. Filip, diakon 
P 12.10. Maksimilijan Celjski 
T 13.10. Edvard, kralj 
S 14.10. Silvan, mučenec 
Č 15.10. Terezija Avilska 

P 16.10. Marjeta, redovnica 
S 17.10. Ignacij Antiohijski 

N 18.10. Misijonska nedelja 
 

4. vseslovesnko srečanje razvezanih v Cerkvi bo v soboto, 17. oktobra pri sv. Marku v 

Kopru. Ob 10. uri bo sv. mašo vodil škof Jurij Bizjak, sledi pogovor z njim, nato bo 

pogovor po skupinah in se zaključi z meditacijo ob mozaiku p. Marka Rupnika in z 

adoracijo. 

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.  
 

 Danes je 28. NML in pri maši ob 10. uri sodelujejo otroci in starši 5. razreda. Prvič 

pa bo na 2. nedeljo v mesecu prepeval naš otroški zbor. Po mašah vam bodo naše 

prostovoljke Karitasa ponudile sveče za grobove. 
 

 Molitev rožnega venca – vabimo vas zjutraj in zvečer dvajset minut pred mašo k 

skupni molitvi.  
 

 Biblična skupina ima redno srečanje v torek, 13. oktobra ob 19.45 v samostanski 

dvorani. Še vedno se lahko pridružite skupini. Vabljeni. 
 

 Otroški zbor vabi nove pevke in pevce od 1. do vključno 5. razreda. Vaje imajo 

ob nedeljah ob 9. uri. 
 

 Župnik p. Niko bo odsoten dva tedna zaradi rehabilitacije. Veroučne ure 3. in 4. 

razreda bodo vodili starši. 
 

 Prihodnja nedelja bo 29. NML ali misijonska. Nabirka bo namenjena poslanstvu 

misijonarjev in njihovemu delu. Pri maši ob 10. uri bo sodeloval 2. razred veroučne 

šole. 
 

 Obnova freske v cerkvi s štukaturnim okvirjem lepo napreduje. Upajmo, da bo 

delo končano v novembru. Vse, ki čutite, da bi lahko pomagali, vabimo, da sredstva 

nakažete na TRR samostana s pripisom »dar za obnovo«. 
 

 Vincencijev koledar vam je še vedno na voljo. Prostovoljni prispevki so 

namenjeni projektom Vincencijeve dobrodelne družbe z Mirnskega gradu. Vsako 

leto pomagajo ljudem v stiski.  

 

SOLKANhttps://zupnija-solkan.si/ 
28 ned. med 
letom 11.10. 

2020  - 

10.00 
18.30 - 

19.00 

Skupnažupnijska maša za žive in +  
- Adoracija –molitev pred Najsvetejšim 
+Špacapan Pavel in Cecilija K. 

P.12.10. 19.00  + Ivan Jurkas 

T. 13.10. 19.00  + Komel Ludvik 

S. 14.10. 19.00 +France Gorjan;druţ.Vechiet 

Č. 15.10. 19.00 
---- 

 +Ana Hvalič (osmina) 
-   po maši adoracija - molitev rožnega v. 

P. 16.10 19.00  + Elvira 

S. 17.10. 19.00   za srečen porod (J.S.) 
28 ned. med 
letom 18.10. 
MISIJONSKA 

10.00 
18.30 - 

19.00 

Skupna župnijska maša za žive in +  
- Adoracija –molitev pred Najsvetejšim 
p.o.n. 

 

 Cerkveni dokument (CD št.162 -2020)  

je »NAVODILO« (za) »PASTORALNO 

SPREOBRNENJE župnijske skupnosti 
v službi misijonskega poslanstva 
Cerkve« Ţe v uvodu je rečeno za 

ţupnijska občestva »naj stopijo iz sebe 
in postanejo orodja za prenovo, tudi 
strukturno, ki bo osredinjena na 
občestvenost in sodelovanje, 
srečanje in bližino. 

 Hvala članom ŢGS za zavzeto 
iskanje rešitve in uresničeno popravilo 
strehe. Občestvenost in sodelovanje je 
prišla tudi v tem primeru do izraza. 

 Na misijonsko nedeljo -18.okt.-  naš dar namenjen misijonom. 

 Sklep tedna za življenje naj pusti v nas več veselja do ţivljenja s prošnjo, da bi v 

medčloveških odnosih ne morila »kultura smrti in odmetavanja« 

 Verouk. Birmanski kandidati! Ob spodbudi odraslih (staršev, botrov) napišite ali 
narišite na list A4, v štiri kvadrate po eno značilnost ali poved, ki vas nagovarja v vsaki od 
štirih katehez »Vstani, kliče te!« potem, ko ste jih pregledali.  Na hrbtno  stran pa: Ime in 
priimek, poklic in župnijo vašega izbranega botra(e), tudi če še niste gotovi ali bo mogel in 
hotel sprejeti to nalogo. Ostalo sledi!  Prispevekv  pripravi k delu po majhnih skupinah, 
dajte v podpis tudi enemu od vaših staršev ali skrbnikov in prinesite k verouku.  

 

 

 

KROMBERK – VOGRSKO 
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

Nedelja 

11. 10. 

Kromberk ob 9
h
 

Vogrsko ob 10
30

 

†† Berginc 

Za žive in †† župljane 

P. 12. 10 Vogrsko ob 19
h
 †† Furlan in Bric, 126 

T. 13. 10 Kromberk ob 19
h
 Za žive in †† sorodnike 

S. 14. 10 Vogrsko ob 19
h
 †† Melhior in Marija Gr., 29 

Č. 15. 10 Kromberk ob 19
h
 †† Peric in Poberaj, B. H. 95 

P. 16. 10 Kromberk ob 19
h
 † Ivan Likar 

S. 17. 10 Kromberk ob 19
h
 † Jožef Tomažič 

Nedelja 

18. 10. 

Kromberk ob 9
h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane  

† NelkaPavzin - obletna 
 

Vogrsko: hvala in Bog 

povrni vsem, ki ste 

pripravili in sodelovali pri 

rožnovenski slovesnosti. 

Posebej hvala tudi 

pihalnemu orkestru! 

Nabirka Petrov novčič je 

še danes na Vogrskem. 

Hvala! 

Verouk je po urniku. Še zadnji prinesite spričevalo in poravnajte obveznosti! 

Prošnje za vse potrebe: danes bere 3. skupina, prihodnjo nedeljo 1. 

Druţina bo predstavila svoje tiskane produkte prihodnjo nedeljo v Kromberku in na 

Vogrskem. 

V oktobru začenjamo v cerkvi z molitvijo rožnega venca 15 minut pred mašo. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:priprava.zakon@centerskupaj.si
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
https://zupnija-solkan.si/

