
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpis v katoliški ali javni vrtec? 

Navdušilo me je razmišljanje Mojce Purger v 
Družinski prilogi 6.9.2020 o vpisu otroka v vrtec. 
Zelo poudarja, da je to obdobje za otroka čas, ki 
ga najbolj zaznamuje in oblikuje. Zaradi tega vrtci 
niso le varstvo predšolskih otrok, ampak imajo 
učne načrte in visoko usposobljene vzgojiteljice. 

V Sloveniji imamo 116 zasebnih vrtcev, v katerih 
je 6% otrok v vrtcih. Katoliški vrtci prinašajo 
pestrost in staršem omogočajo, da za svojega 
otroka izberejo vrtec, ki ustreza njihovim vredno-  
tam in vzgojnim stilom. Katoliški vrtec ima (tudi) to prednost, da otroci tudi v vrtcu 
spoznajo Jezusa, svetnike, namesto Božička praznujejo Jezusovo rojstvo…  

Župnijski vrtec Hiša otrok Frančiška Sedeja v Novi Gorici deluje že 11 let. Ta vrtec lahko 
vernim družinam pomaga tudi pri verski rasti. Lepo je za otroke, da je vrtec »majhen« 
in da so si otroci kot bratje in sestre v družini. Radi vpisujte svoje otrok v župnijski 
vrtec. Nimajo vsi te priložnosti. 

 

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

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. 

Mt 21,33–43 

JE MOJE KRŠČANSTVO RODOVITNO? 
 

»Zato vam pravim: vzelo se vam bo Božje 
kraljestvo in se dalo ljudstvu, ki bo dajalo 
njegove sadove.« S to sodbo se zaključi prilika o 
hudobnih vinogradnikih, ki jo je Jezus na 
predvečer svojega trpljenja povedal judovskim 
velikim duhovnikom in starešinam, ker niso hoteli 
sprejeti Jezusa, Božjega Sina.  

Vendar te prilike ne bi bilo v Novi zavezi, ko ne bi 
zadevala Cerkve. Le-ta je tisto ljudstvo, kateremu 
bo izročeno Božje kraljestvo, odvzeto Izraelu, z 
namenom, da bi Bog končno vendar dobil 
pričakovani pridelek. Vprašajmo se, če ga resnično 
dobi od Cerkve, takšne, kot jo predstavljamo? 

»Prišla je ura, da izpovemo svoj greh: živimo 
preveč lagodno in mirno. Preveč radi mislimo, da 
je dovolj biti včasih pri maši, od časa do časa 
pokazati neko navidezno spokornost, položiti 
kovanec na dlan reveža, se držati treh ali štirih 
zapovedi. Povem vam, da Bog od nas kristjanov 
zahteva veliko več, neskončno več. To naše 
pozunanjeno krščanstvo, krščanstvo iz navade in 
preračunljivost, ni pravo krščanstvo, temveč samo 
senca in krinka krščanstva.« (Ignazio Silone) 

 
Če bi vsi kristjani šli iz vseh cerkva s trdim sklepom, 
da bodo delali vse tisto, kar je dobro, lepo, 
ljubeznivo …, kaj bi se zgodilo? Ves svet bi se 
naenkrat spremenil. Gospod, mi pa zdaj odhajamo iz 
cerkve in zgodilo se ne bo nič. Verjetno prav nič. 

Teden za življenje: 
4.-11. oktober 2020 

»Da bi si bili dobri sopotniki na 
poti v prihodnost« 

Človek je bitje, ki je na poti. Na poti 
uresničevanja življenjskega smisla, 
cilja, upanj in sanj. Na tej poti so 
človeku dani drugi, kot sopotniki. 
Na tej poti tudi sami iščemo druge. 
Učimo se živeti drug z drugim. 
Učimo se živeti za Drugega.  

 
To povabilo, »da bi si bili dobri 
sopotniki«, razumevamo tako, da 
bi cenili drug drugega in spoštovali 
življenje in človeško dostojanstvo 
vsakega; da bi se znali poslušati, 
prepoznavati resnične potrebe 
drugega, soočati različnost pogle-
dov, se spoštovati v različnosti in 
iskati to, kar je skupno; da bi znali 
skrbeti za druge, še posebej za tiste 
med nami, ki so najbolj ranljivi, 
predvsem na začetku in na koncu 
zemeljske poti; da bi si znali 
priznati napake, se opravičiti, 
odpustiti, začeti znova. Se znova 
odpraviti skupaj na pot. 

Vsebine Tedna so objavljene na 
www.gibanjezazivljenje.si, tudi v 
obliki videoposnetkov.   

 

 

NOVA  GORICA      http://zng.si/ 
N 04.10. 27. nedelja med letom: maša: 9. in 11. uri 

P 05.10. 
8.00 

19.00 

v zahvalo za zdravje 
+ Anica Čuk 

T 06.10. 
8.00 

19.00 

za zdravje Gregorju 
po namenih darovalcev 

S 07.10. 
8.00 

19.00 

+ Darko Lovrečič 
++ Mervič 

Č 08.10. 
8.00 

19.00 

po namenih darovalcev 
po namenih darovalcev 

P 09.10. 
8.00 

18.00 

19.00 

po namenih darovalcev  
adoracija in priložnost za spoved 

po namenih darovalcev 

S 10.10. 
 8.00 

19.00 

po namenih darovalcev 
po namenih darovalcev 

N 11.10. 
 9.00 

11.00 

+ Jožica in Darko Kemperle 

za žive in ++ župljane 
 

Biblična skupina ima srečanje v 
ponedeljek ob 19.30. Letos bomo 
obravnavali svetopisemske osebe. 
Prvi bo Adam. Lepo vabljeni. 

Katehetski zbor ima srečanje v 
sredo ob 19.30. 

Začetni tečaj kitare se bo pričel v 
petek, 9. 10. ob 17.30. Prinesite 
kitaro. Prijava na: 
kristina.skibin@gmail.com 

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

Strežniki imajo srečanje v soboto ob 
18. uri. Skupini sprejemamo tudi 
nove člane. Lepo vabljeni. 

Mesec oktober je mesec rožnega venca. Pridružite se molitvi pol ure pred mašo. 
Naj bo to mesec družinske večerne molitve. Vsak dan ob 19.45 ste vabljeni, da se 
družina zbere in se povežemo preko spleta. Več na spletnih oznanilih na zng.si: 
Družina = živa Cerkev. 

 

Št. 31 / 04.10.2020 / 27. nedelja med letom  

mailto:alojzij.krzisnik@rkc.si
http://www.gibanjezazivljenje.si/
http://zng.si/
mailto:kristina.skibin@gmail.com


SKUPNA OZNANILA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrov novčič: nabirka, namesto na sv. Petra in Pavla, 

je danes. Hvala dobrotnikom! 

Teden za življenje je do prihodnje nedelje, ko se 

zahvaljujemo za življenje s prošnjo in molitvijo, da bi ga 

vsi spoštovali od spočetja do naravne smrti. 

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 04.10. 
Frančišek, redovnik 
rožnovenska nedelja 

P 05.10. Marija Favstina, red. 
T 06.10. Bruno, redovnik 
S 07.10. Rožnovenska MB 
Č 08.10. Benedikta, mučenka 

P 09.10. Abraham in Sara 
S 10.10. Danilo, mučenec 
N 11.10. Filip, diakon 

 

 

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 pri nas slovesni praznik našega duhovnega očeta in ustanovitelja sv. 

Frančiška Asiškega. Nabirke pri mašah so namenjene podpori mladim, ki se 

odločijo slediti Kristusu v duhu sv. Frančiška. Bog povrni. Sv. Frančišek s svojo 

ljubeznijo do Boga in ubogih ter stvarstva, naj bo navdih vsem nam tudi danes. 
 

• Danes je v naši cerkvi celodnevno češčenje Najsvetejšega. Izpostavljeno bo po 

maši ob 7.30 do 10. ure. Po maši do 12. ure in popoldne od 15. ure do 
zaključka z večerno mašo ob 18. uri. Ustavimo se pred Jezusom v zakramentu 

evharistije. 
 

• Oktober, mesec rožnega venca – osebno in v družinah odkrijte lepoto te 
svetopisemske molitve ob kateri razmišljamo o skrivnosti odrešenja. V cerkvi 

skupaj molimo rožni venec pred mašama zjutraj in zvečer. 
 

• Teden za življenje bo potekal od 4. do 11. oktobra in  ima naslov »Da bi si bili 

dobri sopotniki na poti v prihodnost«. Besede pokojnega nadškofa dr. Alojzija 
Šuštarja naš pogled usmerjajo v prihodnost v velikem zaupanju, spoštovanju 

vsakega človeka, v pot dialoga, sodelovanju za skupno dobro. 
 

• Biblična skupina ima redno srečanje v torek, 6. oktobra ob 19.45 v samostanski 
dvorani. Vabljeni. 
 

• Starše 4. razreda vabimo na srečanje in pogovor v sredo, 7. oktobra ob 19.45 v 

samostanski dvorani. 
 

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

ob nedeljah ob 9. uri. 
 

• Vincencijev koledar vam je na voljo po nedeljski sveti maši. Prostovoljni 

prispevki so namenjeni projektom Vincencijeve dobrodelne družbe z Mirnskega 

gradu. Vsako leto pomagajo ljudem v stiski.  
 

SOLKAN      https://zupnija-solkan.si/   
27 ned. med 
letom 04.10. 
2020  - 

  rožnovenska n. 

10.00 
18.30 - 

19.00 
Urnik 

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

sv. maš v oktobru ob 19.uri 

P. 05.10. 19.00 + Marija in Franc Černe 

T. 06.10. 19.00  za zdravje družinskih članov 

S. 07.10. 19.00  v čast sv. Jožefu 

Č. 08.10. 19.00 
---- 

+ Marija Batagelj (osmina) 
-   po maši adoracija - molitev rožnega v. 

P. 09.10 19.00 - molitev rožnega venca 

S. 10.10. 19.00 + Ada Furlan         (V.c.) 
28 ned. med 
letom 11.10. 
2020  -   

10.00 
18.30 - 

19.00 

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

 

  TEDEN ZA ŽIVLJENJE (4. —11.okt. 

2020 ) pod geslom »Da bi si bili dobri 
sopotniki na poti v prihodnost.« »Če sonca ni, od 
kod to hrepenenje? … O, sonce je! Je, ker ga slutimo, 
ker ga v globini duše čutimo« (O. Župančič). 

 Hvala za sodelovanje in upoštevanje 

priporočil, glede preusmeritve udeležbe 
pri maši na praznik prvega sv. obhajila.   

 »Molitveni namen za evangelizacijo: POSLANSTVO 
LAIKOV V CERKVI 

Molímo, da bi bili v moči krsta verni laiki, zlasti 
ženske, v večji meri vključeni v odgovorne službe 

Cerkve. »Opogumljam vas, da obnovite veselje 
tistega prvega srečanja z Jezusom in iz tega 
veselja črpate zvestobo in obnovljeno moč.« 
(pp.F rančišek)                                           

 Molitev rožnega venca - 20 minut pred mašo. Ko v župniji ni maše, je molitev rožnega 
venca ob uri, ki je predvidena za sveto mašo.                                        

  Verouk  po urniku.                                                                                               

 Sodelovanje birmanskih kandidatov pri molitvi rožnega venca ob nedeljah pred sv. 
mašo po sporedu in medsebojnem dogovoru. Zaželjeno je sodelovanje tudi pred večerno 
mašo, med češčenjem, tudi več drugih starejših udeležencev z vodenjem molitve n.pr. 
desetke. 

 Uresničujmo naročilo  Marijinih prikazovanj tudi v Fatimi: » Molite...  rožni venec!«  

 

 

KROMBERK – VOGRSKO  
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

Nedelja 

04. 10. 

Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 16h  

Za žive in †† župljane 

V čast M. B. v zahvalo, 126 

P. 05. 10 Vogrsko ob 19h  †† Gorjan, 71 

T. 06. 10 Kromberk ob 19h †† Blažič in Vodopivec 

S. 07. 10 Vogrsko ob 19h  Materi Božji za zdravje, 61 b 

Č. 08. 10 Kromberk ob 19h †† starši Hvalič in Marinič 

P. 09. 10 Kromberk ob 19h †† Jožef in Valerija Jamšček 

S. 10. 10 Kromberk ob 19h V čast sv. Antonu 

Nedelja 

11. 10. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

†† Berginc 

Za žive in †† župljane 
 

Rožnovenska slovesnost na 

Vogrskem je danes: od 15h 

spovedovanje, od 1530 rožni 

venec, ob 16h slovesna maša, 

nato pete litanije Matere 

Božje in blagoslov z Najsve-

tejšim ter običajen ofer. Na 

žalost odpade procesija in 

pogostitev. Hvala vsem, ki 

pripravljate in sodelujete! 

Nabirka Petrov novčič je v Kromberku danes, na Vogrskem pa prihodnjo nedeljo. 

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

Prošnje za vse potrebe: danes bere 2. skupina, prihodnjo nedeljo 3. 

Krst bo v soboto prejel v Kromberku Tian Gruden. Staršem čestitamo. 

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