
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misli o zakonu 

Zakon je ena od najboljših priložnosti, da odrastemo. 
(Joseph Barth). 

Srečni zakoni se začnejo, ko se poročimo z osebo, ki 
jo ljubimo, in vzcvetijo takrat, ko ljubimo osebo, s 
katero smo se poročili. (Tom Mullen) 

Popolna družina ne obstaja, saj ni ne popolnega moža 
ne popolne žene, da o popolnih taščah ne govorim! Smo 
samo mi, grešniki. Če se naučimo reči »žal mi je« in 
prositi za odpuščanje, bo zakon trajal. (papež Frančišek) 

Zakona ne držijo skupaj verige, temveč niti. Na stotine drobnih 
niti stkejo zakonca skupaj skozi leta. (Simone Signoret) 

Za uspešen zakon se moraš večkrat zaljubiti. Vedno v 
isto osebo. (Mignon Mclaughlin) 

Popoln zakon zahteva dva nepopolneža, ki nočeta 
obupati drug nad drugim. (Kate Stewart) 

 

 

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 25, 1–13 

BODITE PRIPRAVLJENI 

Biti nepripravljen lahko vodi v nepotrebne 
težave in celo katastrofo! Čemu služi rešilni 
jopič, ki je ostal na obali, medtem ko ladja 
tone?  

Jezus nas opozarja, kakšne so posledice 
nepripravljenosti. Obstajajo določene 
stvari, ki se jih ne da dobiti v zadnjem 
trenutku. Študenti npr. se ne morejo 
pripraviti na izpit na dan samega izpita. 
Človek ne more dobiti prave sposobnosti, 
moči in znanja, potrebnega za določeno 
poslanstvo, v zadnjem trenutku.  

Ko Gospod Jezus pride, da nas vodi na 
svojo nebeško gostijo, bodimo pripravljeni, 
da bomo lahko slišali njegov glas in mu 
sledili.  

Na srečanje z Gospodom, iz oči v oči, ko nas 
bo poklical na dan sodbe, bomo 
pripravljeni, če ga bomo že danes poslušali 
in izpolnjevali njegovo voljo. Če bomo vsak 
dan z njim, potem nas ni potrebno biti 
strah, da ne bomo pripravljeni. Še posebej 
ne, če bomo vedno znova prosili Svetega 
Duha, da nas spominja nanj in nas uči, kako 
ga lahko poslušamo in slišimo, smo lahko z 
njim in živimo njegovo besedo. 

 

ZAHVALNA NEDELJA 

Praznik zahvale so poznala že starodavna 
ljudstva, ki so v znamenje zahvale in 
prošnje za blagoslov darovala ječmenove 
snope, poljedelska ljudstva pa so darovala 
enoletno jagnje.  

Z izhodom judovskega ljudstva iz 
egiptovske sužnosti je zahvala dobila 
bogoslužni in odrešenjski pomen. Judje se 
tega dogodka spominjajo ob šotorskem 
prazniku (prim. 5 Mz 16,13–15). 

 

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in 
zahvaljevanja, vendar ne le za letino in 
pridelke, ampak tudi za druge darove, npr. 
za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, 
vero. Zahvala zajema vse naše življenje – 
vse, kar smo in kar imamo.  

Najvišja oblika zahvale za kristjane je 
daritev maše. 

Zahvalimo se Bogu in drug drugemu za vse 
prejeto v minulem letu. Zahvala pomeni 
utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva.  

 
 

 

NOVA  GORICA      http://zng.si/ 
N 08.11. maša: ob 9. uri 

P 09.11. 19.00 za zdravje 

T 10.11. 8.00 + g. Dominik Brus 

S 11.11. 19.00 za duhovne poklice in svetost 
duhovnikov 

Č 12.11. 19.00 + Darjo Lesizza 

P 13.11. 
18.00 

19.00 

adoracija  

+ Franko Križaj + starši 
Novinc in Mišigoj 

S 14.11. 8.00 za božje varstvo 

N 15.11.  9.00 za žive in ++ župljane 
 

• Verouk bo potekal na daljavo. 
Veroučenci bodo dobili navodila 
po pošti. 
 

• Biblična skupina ima srečanje v 
ponedeljek ob 20. uri preko zooma. 
Povezava je na www.zng.si  
 

• Skupina za ločene ima srečanje v 
torek ob 20. uri po zoomu. Če se še 
kdo želi pridružiti, naj se mi prijavi. 
 

• Starši veroučencev 4. in 5. razreda 
imajo srečanje v četrtek ob 20. uri preko zooma. 
 

• Pridružite se večerni molitvi vsak dan ob 19.45. Molimo za zdravje, za bolnike 
in zdravstveno osebje. Več na spletnih oznanilih na www.zng.si: Oznanila – 
sporočila – Družina = živa Cerkev. 
 

• Ker so svete maše brez ljudstva, vas vabim, da se pridružite župnijski sveti maši 
po spletu www.zng.si  – prenos v živo.  
 

• Ker ni miloščine, vas prosim, da nakažete svoj dar na župnijski TRR: SI56 0475 
0000 3312 892. V tem času prihodkov ni, izdatki pa so. Hvala za razumevanje. 

 

Št. 36 / 08.11.2020 / 32. nedelja med letom  
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SKUPNA OZNANILA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvalna nedelja je danes, ko se Bogu zahvaljujemo 

za vse prejete milosti, tudi za preizkušnje, ki naj nas 

utrjujejo v dobrem. 
 

Popolni odpustek, ki ga namenimo rajnim, lahko 

pridobimo letos ves mesec november pod običajnimi 

pogoji: spoved in obhajilo (vsaj duhovno), obisk 

pokopališča ali cerkve in molitev. 

Iz škofove zahvale na zahvalno nedeljo 

Letošnja zahvalna nedelja nam kliče v spomin besede  

 

GODOVI: 

N 08.11. Zahvalna nedelja 
P 09.11. Darko, mučenec 
T 10.11. Leon Veliki, papež 
S 11.11. Martin, škof 
Č 12.11. Emilijan, spokornik 

P 13.11. Stanislav Kostka,red 
S 14.11. Lovrenc Irski, škof 

N 15.11. Albert Veliki, škof 
 

preroka Izaija, ki pravi: »Ne boj se, Jakob, ne boj se Izrael! Ne boj se, saj te odkupim, saj 

te kličem po imenu: Moj si! Če pojdeš čez vodo, bom s teboj, če greš čez reke, te ne 

preplavijo, če pojdeš skozi ogenj ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal! (Iz 43, 1-2). 

Izkušnja korone nam daje priložnost in nas obvezuje, da se Gospodu zahvalimo za 

zdravilna opozorila in navdihe, ki nam jih po koroni nalaga in pošilja. Kakšna škoda, da 

kot družba v celoti takšna opozorila in navdihe premalo sprejmemo in premalo 

upoštevamo. … 

Zahvaljujem se tudi vsem našim vernikom, ki z velikim razumevanjem in dobrohotnostjo 

sprejemajo priporočila in navodila in se jih držijo ter potrpežljivo prenašajo. … 

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.  
 

• Današnja, 32. NML je tudi zahvalna nedelja. Bogu smo hvaležni za vse, kar smo in 
kar imamo, zato je prva hvaležnost nas vseh namenjena Njemu. Drugo hvaležnost 

dolgujemo drug drugemu, saj ne moremo drug brez drugega. Posebej pa smo 

hvaležni tudi vsem vam, ki nas v našem načinu življenja in oznanjevanju Evangelija 

podpirate. Vsemogočni naj vam bogato povrne, mi vas imamo radi. 
 

• Tudi danes prenos maše na fb ob 10. uri. Kot zadnje nedelje bo možnost 

obhajila ob 11.30. Spoštujte navodila rediteljev. 
 

• Verouk se od ponedeljka, 9. novembra nadaljuje po spletu. Kateheti bodo 

preko staršev povezani z otroki. Bližina »družinskih članov« gradi vezi župnije 

kot skupnosti, tudi v časih, ki jih doživljamo. Z veseljem in zavzetostjo sodelujte s 

kateheti. 
 

• Novembrska pisma – vsak dan je večerna sveta maša z vašimi zapisanimi nameni. 
 

• Samostanska družina se vsak večer ob 20. uri poveže v molitvi z vsemi, ki v tem 

času trpijo zaradi okužbe, dela z okuženimi, umrlimi, žalostnimi, osamljenimi, 

razočaranimi ali prestrašenimi. 
 

• Za spoved ali pogovor se dogovorite po telefonu 05 330 77 50. 
 

• Zvonjenje ob 21.00 nas vse vabi k skupni povezanosti v molitvi. 
 

SOLKAN      https://zupnija-solkan.si/   
32.ned.med 
letom -8.11. 
zahvalna 

10.00  
 
18.30 

za žive in + župljane 
- 18.30 - tiha adoracija   

možnost za sv. obhajilo 
P. 9.11. 18.30 + Gizela Školaris 

T. 10.11.  18.30 +starši Marija in Viktor Komel 
S. 11.11.-  18.30 za »nerojene otroke v rodbini« 
Č. 12.11.-  18.30               za otroke (m) 
P. 13.11.-  18.30 za zdravje vseh Solkancev 
S. 14.11.  –         18.30 +Humar Zdravko (1.obl.) 
33.ned.med 
letom - 
15.11   

10.00  
    
18.30 

za žive in + župljane 
- ob 18.00 - tiha adoracija    

možnost za sv. obhajilo 
 

  V molitev in sodelovanje pri maši preko 
TV in drugih ekranov vključimo na zahvalno 
nedeljo zlasti zakonce jubilante , čeprav jih 
ne poznamo osebno in mlade, ki se na 
skupno življenje pripravljajo. 

 V E R O U K  naj bo tudi v  praksi večerne in 
jutranje molitve, pomoči bližnjim, tudi pri 

domačih opravilih. Občestvo (p)ostajamo 
tudi v osebni in skupni molitvi, ter tudi 
tako spremljamo stisko bolnih in zdravih, 
zlasti medicinskega osebja.  

 Skupina 8. in 9. razreda veroučencev  uresničuje nalogo, ki jo je doslej uresničilo  (12%) 
kandidatov. 

 Skupini 6. in 7. razreda  se v veroučni knjigi seznanita z vsebino ( 6 enote: »Lahkoverni 
ljudje«;  in za    skupino 7.razreda: 6. enota z naslovom »Spreminjam se, odraščam«. 

 Urnik – čas, ki je izpisan ob mašnih namenih pomeni, da imamo v tem času nekoliko prej ali 
tudi kasneje, ( v skupinici do 6 ljudi) možnost prejeti sveto obhajilo ob upoštevanju vseh 
preventivnih ukrepov. 

 

KROMBERK – VOGRSKO  
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

Nedelja 

08. 11. 
Kromberk ob 9h  Za žive in †† župljane  

P. 09. 11 Vogrsko ob 19h  †† Ipavec, 58 

T. 10. 11 Kromberk ob 19h † Štefan Vižin – osmina 

S. 11. 11 Vogrsko ob 19h  †† Darinka Saksida in ostali 

Č. 12. 11 Loke ob 19h † Marija Komel - osmina 

P. 13. 11 Kromberk ob 19h †† Franc in Marija Pavlin 

S. 14. 11 Kromberk ob 19h  † Bazilija Komel Stanič 

Nedelja 

15. 11. 
Kromberk ob 9h  Za žive in †† župljane  

 

Zahvalna nedelja: Bogu 

hvala za vse prejete dobrote 

in varstvo v življenju. Hvala 

tudi vsem, ki podpirate našo 

župnijo, skrbite za cerkev, 

sodelujete pri verskem 

življenju doma in v cerkvi 

in tudi za vašo podporo 

mene kot župnika. Bog vam 

stokratno povrni! 

Rajna: Štefan Vižin, Breg 8 (82 let) je umrl 31. 10.; Marija Komel, Loke 20 (96 let) pa 

4. 11. Bog jima daj večni pokoj! 

Verouk je le od doma. Starši in otroci, potrudite se! Poglejte na: www.sku.rkc.si; 

www.portal.pridi.com; www.evharistija.eu; https://katoliska-cerkev.si   

COVID-19: zaradi povečanja okuženosti so ostrejši ukrepi. Duhovnik mašuje po vaših 

namenih sam v zaprti cerkvi, verniki pa lahko sledijo maši preko TV, radia ali spleta. 

Verouk je le na daljavo – doma. Držimo se navodil, molimo za zdravje in upajmo na 

izboljšanje razmer. 

Za spoved in obhajilo (istočasno je lahko prisotnih do 6 ljudi v cerkvi) bom na razpolago 

po maši na Vogrskem in v Kromberku. 
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