
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ DOMINIK BRUS 

1944-2020 

v Oblečen v mašna oblačila in med molitvijo rožnega venca 
župljanov, se je v četrtek zvečer, 15.10.2020 od nas poslovil g. 
Dominik. 

Gospod Dominik je bil duhovnik 48 let: 3 leta kaplan v Tolminu, 1 
leto župnik na Vojskem, 10 let župnik v Podbrdu, 19 let župnik v 
Tolminu, 11 let župnik v Podnanosu in 4 leta duhovni pomočnik v 
Novi Gorici. 

Od g. Dominika se bomo lahko poslovili v ponedeljek, 19.10.2020 
od 9. do 11.30 v cerkvi Kristusa Odrešenika v Novi Gorici, nato 
bo odpeljan v Tolmin, v cerkev na pokopališču, kjer bo pogrebna 
sveta maša ob 16. uri v ožjem krogu zaradi pravil koronavirusa. 

Spomnimo se ga v molitvi.  
 

 

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 22, 15–21 

DATI VSAKEMU, KAR MU PRIPADA 

 
 

Ni Jezus tisti, ki se mora odločati, marveč ljudje 
se moramo vprašati, koliko in kaj pripada Bogu 
in kaj pripada po pravičnosti človeku in družbi. 

Ko premislimo, kaj pripada človeku, ne gre 
samo za to, da mu pripadajo državljanstvo, 
osebna izkaznica, zdravstveno varstvo, 
plačevanje davkov za skupne družbene potrebe 
in drugo.  Ni pa to edino in vse. Tukaj gre tudi za 
človeško dostojanstvo; gre za Božjo podobo v 
vsakem človeku. Torej gre za bratstvo, za odnos 
do sočloveka. 

»Dajte Bogu, kar je božjega.« Ustvarjeni smo po 
Božji podobi, torej pripadamo Bogu. Bogu 
pripada naš obisk svete maše, kjer se povežemo 
kot bratje in sestre v božje občestvo. 

Bogu pripada naše življenje, moč, razumnost, 
sposobnosti in talenti. 

Vsako jutro začnimo dan s prošnjo: »Gospod 
Bog, današnji dan in vse, kar mi bo prinesel, 
izročam tebi. Pomagaj mi, da ga bom dostojno 
živel, da ga bom lahko zvečer izročil v tvoje roke, 
tebi v čast in hvalo.« 

 

 

Misijonska nedelja 

 
Širše gledano smo prav vsi misijonarji. 

Vsak kristjan ima svoje poslanstvo. 

Poslani pa smo na podlagi klica, ki 

vznika globoko v notranjosti vsakega 

izmed nas. Papež Frančišek zato 

poudarja, da so misijoni prvenstveno 

notranja stvar. Verni laiki, ki tvorimo 

veliko večino božjega ljudstva, imamo 

zato pri poslanstvu oznanjevanja 

evangelija nenadomestljivo vlogo, saj 

preko nas neverujoči in drugače 

verujoči pridejo v prvi stik s Cerkvijo 

in evangelijem Jezusa Kristusa. 

Najboljši misijonarji smo torej takrat, 

kadar med nami vlada duh bratstva in 

ljubezni. Zagotovo pa je eden od 

izrazov ljubezni tudi solidarnost. Vaš 

dar bo po namenu Papeških 

misijonskih družb šel za potrebe v 

misijonskih deželah, ki jih je ta 

pandemija še toliko bolj prizadela. 

Najlepša hvala za izkazano dobroto. 
 

 

NOVA  GORICA      http://zng.si/ 
N 18.10. 29. nedelja med letom: maša: 9. in 11. uri 

P 19.10. 8.00 za božji blagoslov 

T 20.10. 8.00 + Zora Polenčič 

S 21.10. 19.00 ++ Ipavec in Sedej 

Č 22.10. 8.00 ++ Humar 

P 23.10. 
18.00 

19.00 

adoracija in priložnost za spoved 

za zdravje 

S 24.10.  8.00 + Rafael Rijavec 

N 25.10. 
 9.00 

11.00 

za žive in ++ župljane 
+ Darjo Lesizza 

 

Jutri se lahko poslovimo od g. 
Dominika. Zaradi koronavirusa 
boste lahko prišli v cerkev, 
pokropili, zmolili in odšli iz cerkve.  

Pravila za verouk so ista kot za 
šolo. Razredi, ki imajo šolo na 
daljavo, imajo tudi verouk. Navodila 
dobite po e- pošti.  

Ločeni ali razvezani imajo srečanje 
v torek ob 20. uri preko Zooma.  

Navodila bodo prejeli po e- pošti. Kdor se še želi vključiti, naj sporoči naslov. 

Starši birmancev imajo srečanje v sredo ob 20. uri preko Zooma.  
Ta situacija nas bo prisilila, da si pomagamo z novimi orodji in si olajšamo življenje. 
Tudi na ta način smo povezani in poglabljamo prijateljske odnose. 

Pridružite se večerni molitvi vsak dan ob 19.45. Več na spletnih oznanilih na 
zng.si: Oznanila – sporočila – Družina = živa Cerkev. 

Na razpolago so blagoslovljene sveče za na grob. Priporočen dar je 2 Eur. Z 
vašimi darovi bomo pomagali ljudem v stiski. Hvala za vsak vaš dar. 

Z veseljem sprejemamo naročila za svete maše. 

Dokler smo na oranžnem seznamu, lahko prihajamo k maši. Dovoljeno je 10 ljudi. 
Zato imajo prednost tisti, ki so mašo naročili. V tednu ni problem, ob nedeljah pa 
rezervirajte svoje mesto. Ostanimo povezani pa preko spleta. 

 

Št. 33 / 18.10.2020 / 29. nedelja med letom  

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


SKUPNA OZNANILA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misijonska nedelja je danes. To je nedelja, ko smo še 

bolj povezani z našimi misijonarji in njihovimi 

župnijami. To je nedelja, ko začutimo hvaležnost do 

misijonarjev, ki so prinesli vero našim prednikom. To 

je nedelja, ko začutimo poklicanost za oznanjevanje 

svoje vere. To je nedelja, ko lahko več darujemo za 

misijonske dežele, ki živijo v revščini. Hvala vam! 

Oktober je mesec rožnega venca, ki ga radi molimo 

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

 

GODOVI: 

N 18.10. Luka, evangelist 
P 19.10. Izak in kanadski m. 
T 20.10. Irena, mučenka 
S 21.10. Uršula, mučenka 
Č 22.10. Janez Pavel II., papež 

P 23.10. Roman, škof 
S 24.10. Anton M. Claret 

N 25.10. žegnanjska nedelja 
 

 

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.  
 

• Zaradi nevarnosti okužbe je število prisotnih pri sveti maši omejeno na 10 ljudi. 

To je za vse nas velika odpoved. Ker je sprememba nenadna, vas prosimo, da 

obvestila spremljate na spletni in na oglasni deski. Če imate kakšno vprašanje, 
posebej v stiski, nas pokličite na 05/3307750. 
 

• Otroci od 1. do 5. razreda imajo verouk po urniku (upoštevajte navodila NIJZ), vsi 

ostali imajo nauk, kakor tudi ostale skupine, na daljavo. 
 

• Danes je 29. NML ali misijonska. Nabirke so namenjene poslanstvu 

misijonarjev in njihovemu delu. Pri maši ob 10. uri zaradi epidemije ne bo mogel 
sodelovati 2. razred veroučne šole. Sodelavci Karitasa vam bodo tudi danes 

ponudili sveče za 1. november kot spomin na pokojne, ob tem pa naredimo dobro 

delo tudi za uboge. 
 

• Novembrska pisma – kot vsako leto bodo novembrske večerne maše po 

namenih, ki jih boste v pismih priporočali. Molitev za pokojne pomeni trdna vez 

ljubezni, ki ostaja med nami tudi po zemeljskem življenju. 
 

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

skupni molitvi.  
 

• Otroški zbor, mladinski zbor in ministranti vabijo v svoje vrste nove člane in 

članice, da bodo naša bogoslužja še bogatejša. 
 

• Naš župnik p. Niko se v četrtek vrača domov po rehabilitaciji v Strunjanu. 
Upajmo, da bo z novimi močmi vstopil v življenje župnije. 
 

• Obnova freske v cerkvi s štukaturnim okvirjem lepo napreduje. Vse, ki čutite, da 

bi lahko pomagali, vabimo, da sredstva nakažete na TRR samostana s pripisom 

»dar za obnovo«. 

SOLKAN      https://zupnija-solkan.si/   
29.ned.med 

letom -
18.10. 

misijonska 

10.00  
 
19.00 

Skupna župnijska maša za žive in + 
ob 18.30 - tiha adoracija   

p.o.n.  

P. 19.10. 19.00   + Komel Anton in Jožefa 

T. 20.10. 19.00  v zadoščenje za grehe 
S. 21.10.- 19.00 za zdravje v zahvalo 
Č. 22.10.- 19.00               

 
+ druž. Pavšič –Zavadlav 
po maši –molitev pred Najsvetejšim 

P. 23.10.- 19.00 ++ Birsa 
S. 24.10.  – 19.00 +Joško in Črtomir Nanut 

30.ned.med 
letom - 
25.10 

žegnanjska 

10.00  
 
18.30 

Skupna župnijska maša – 
ob 18.00 - tiha adoracija    

+ Janežič Milvija 

 

 MISIJONSKA NEDELJA odmeva letos na 
svojski način. Spomin na dr. Janeza Janeža,  
laika v misijonih, zdravnika in kirurga, nas ob 
njegovem življenjskem geslu »Prišel sem 
dajati, ne jemati!« opogumlja, da se  ne 
ujamemo v zanko uživaželjnosti in sebičnosti, 
ki ne prinašata tistega kar obljubljata. 

Dopolnimo spomin z misijonsko poslanico 
pp.Frančiška. 

 Spričo zaostrenih ukrepov pred boleznijo 
Covid 19 se bomo ravnali po navodilih NIJZ(glej 
tudi spletno stran župnije : zupnija-solkan.si) in 
naših škofov. Skupina 8. in 9. razreda 
veroučencev že ima nalogo, ki jo je doslej  

uresničil manjši del (4%) kandidatov. Ostali bodo še nagovorjeni.  V tem času bomo kristjani župnije Solkan 
sledili pobudam in konkretnim nalogam na spletni strani župnije. Občestvo (p)ostajamo tudi v osebni 
in skupni molitvi, ter tudi tako spremljamo stisko bolnih in zdravih, zlasti medicinskega osebja.  

 Molitev rožnega venca  ob nedeljah vodijo veroučenci, birmanski kandidati. Ker bo v cerkvi velika ovira, jo 
dobesedno udomačimo!  Edina zares merodajna evidenca kaj bomo naredili je naša vest, ki se ne bo lagala. 

Moliti se učimo tako da molimo,  tudi v sodelovanju z drugimi. 

 Urnik večernih maš bo  spremenjen zadnji teden v oktobru, ko preidemo na sončni čas! 

 

 

 

KROMBERK – VOGRSKO  
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

Nedelja 

18. 10. 

Kromberk ob 9h 

Vogrsko ob 1030  

Za žive in †† župljane  

† Nelka Pavzin – obletna 

P. 19. 10 Vogrsko ob 19h  Za zdravje, 64 c 

T. 20. 10 Kromberk ob 19h † Silvana Rijavec 

S. 21. 10 Vogrsko ob 19h  †† iz družine, 34 

Č. 22. 10 Kromberk ob 19h †† Alojz in Marija Gregorčič 

P. 23. 10 Kromberk ob 19h † Alojz Brešan 

S. 24. 10 Kromberk ob 19h †† Gorazd in Miran 

Nedelja 

25. 10. 

Kromberk ob 9h  

Vogrsko ob 1030  

†† Zavrtanik, V. Vodopivca 42 

Za žive in †† župljane  
 

Družina predstavlja danes 

svoje tiskane produkte v 

Kromberku in na Vogrskem. 

Družinska maša je danes v 

Kromberku, ko se tudi 

predstavijo bodoči 

prvoobhajanci. 

Verouk bo po urniku; vsaj 

upajmo tako, glede na širjenje 

okužb s koronavirusom. 

Verouk bo po urniku za otroke 1., 2., 3., 4., in 5. razreda, za ostale na daljavo – doma. 

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

COVID-19: zaradi povečanja okuženosti so ostrejši ukrepi. Maše so pri nas dovoljene, a 

pri maši je lahko le do 10 vernikov. Verouk je dovoljen v učilnici le za otroke do vključno 

5. razreda, za ostale na daljavo – doma. Držimo se navodil, molimo za zdravje in upajmo 

na izboljšanje razmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
https://zupnija-solkan.si/

