
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako se kaže solidarnost kristjanov do drugih ljudi? 
 

Kristjani se zavzemajo za pravične družbene strukture. 

K temu spada, da imajo vsi ljudje dostop do gmotnih in 

duhovnih dobrin tega sveta. Kristjani pazijo tudi na to, 

da se spoštuje dostojanstvo človekovega dela s poštenim 

plačilom. Tudi posredovanje vere je dejanje 

solidarnosti z vsemi ljudmi. (KKC 1939–1942, 1948) 
 

Solidarnost je praktičen razpoznavni znak kristjanov. Biti 

solidaren namreč ni samo zapoved razuma. Jezus Kristus  

se je popolnoma poistovetil z revnimi in z najmanjšimi (Mt 

25,40). Če bi jim odklonili solidarnost, bi pomenilo, da 

smo zavrnili Kristusa.  

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. 

PRAZNIK KRISTUSA, KRALJA 

VESOLJSTVA 

Cerkveno leto se v Katoliški cerkvi sklene s 

praznikom Kristusa, Kralja vesoljstva. 

 

Cerkev je Kristusa za kralja vesoljstva 

priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih 

in s tem poudarjala, da ima Kristus kot Božji 

sin in Odrešenik sveta, zlasti po svojem 

vnebohodu, najvišjo čast in oblast nad 

človeštvom in zgodovino. 

Pomen praznika  

Božje kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev 

človekovega hrepenenja po Bogu in željo, da 

bi mogel biti združen in povezan z Bogom.  

To kraljevanje je presežen Božji dar. Ob 

dovršitvi sveta se bo Kristusovo gospostvo z 

njegovim drugim prihodom razodelo v 

dokončnem odrešenju ljudi in v 

preoblikovanju ustvarjenega sveta.  

Drugi Kristusov prihod za kristjane ni razlog 

za strah in tesnobo, ampak predvsem povod za 

upanje, veselje in hrepenenje.  

Dnevi Kristusovega življenja nas spomnijo na 

Kristusovo darovanje za ljudi in njegovo 

poslanstvo na zemlji, praznik Kristusa Kralja 

pa na zgodovino odrešenja in (ne)vidno Božje 

delovanje v času. 

TEDEN KARITAS 

23. do 29. novembra 2020 

Slovenska Karitas kot tudi mnoge  

župnijske Karitas letos obeležuje 30. 

obletnico organizirane Karitas, z geslom 

"SLIŠIM TE". 

Koga naj bi slišali? 

Otroke in njihove starše v stiski, ker 

položnice ne morejo plačati. Ostarele in 

bolne, ki ne vedo koga bi poklicali, v njih 

pa rasteta strah in osamljenost. Migrante, 

ki v iskanju boljšega življenja podležejo 

lažnim obljubam in v tuji deželi nimajo 

sogovornika. Brezdomce, ki niso še 

nikomur povedali svoje zgodbe, zakaj so 

ostali brez doma. 

Na tak ali drugačen način sodelavci in 

sodelavke Škofijske karitas poslušajo in 

slišijo več kot 1.500 družin in še več kot 

1.000 posameznikov v naši škofiji. 

 

Dovolite si tudi vi, reči »SLIŠIM TE« in 

prispevajte svoj košček pri reševanju 

stisk, ki nas obkrožajo.  

Svoj dar lahko nakažete na TRR Škofijske 

karitas Koper, Skalniška 1, 5250 Solkan, 

TRR:SI56 0475 0000 3155 558, namen: 

POMOČ, sklic: SI00 29012. 
 

 

NOVA  GORICA      http://zng.si/ 
N 22.11. maša: ob 9. uri in celodnevno češčenje 

P 23.11. 19.00 + Sonja in Alojz Humar 

T 24.11. 8.00 za žive in ++ Perše in Polanc 

S 25.11. 19.00 ++ Tomažič in Forčič 

Č 26.11. 8.00 + Branko in ++ Kenda 

P 27.11. 
18.00 

19.00 

adoracija  

+ Dominik Brus 

S 27.11.  8.00 za žive in + Šušmelj in Bucik 

N 29.11.  9.00 za žive in ++ župljane 
 

• Verouk poteka na daljavo. Po e-
pošti veroučenci dobijo navodila. 

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

• Starši birmancev imajo srečanje v 
četrtek ob 20. uri preko Zooma. 

 

• Vsako soboto ob 17. uri je 
katehumenat na daljavo. 

 

• Danes je god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenih pevcev. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujem vsem cerkvenim pevcem, organistom in zborovodjem, da z ljubeznijo 
opravljate svoje poslanstvo pri bogoslužju in nam pomagate pri slavljenju Boga. 
 

• 30 let Župnijske karitas. Lepo se zahvaljujem vsem sodelavcem in sodelavkam 
Župnijske karitas, ki ste v teh 30 letih naredili veliko dobrega in marsikomu 
pomagali prenesti težave. Posebno zahvalo in priznanje izrekam Nadi Jan, ki že 
30 let vestno deluje v župnijski in Območni karitas in naši trenutni voditeljici ŽK 
Giuliani Spina, ki pa je v teh 30 letih delovala še na Škofijski kariatas in je letos 
prijela škofijsko priznanje. 
 

• Ker so svete maše brez ljudstva, vas vabim, da se pridružite župnijski sveti maši 
po spletu www.zng.si  – prenos v živo. Ta teden bo pri vsaki maši misel o 
karitativni dejavnosti kristjana. 
 

• 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. 
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SKUPNA OZNANILA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teden karitas bo do prihodnje nedelje – nedelje 

Karitas. Spomnimo se revnih, ki si sami ne morejo 

pomagati in jim priskočimo na pomoč po svojih močeh, 

tudi z darovi za Karitas. Dobrodelni koncert KLIC 

DOBROTE bo v sredo RTV SLO1 od 20.05 dalje.. 

Naših rajnih se še posebej spomnimo v mesecu 

novembru, ko več molimo zanje in darujemo za svete 

maše. 

Advent, sveti čas priprave na Božič, pričenjamo 

prihodnjo nedeljo. Doma pripravite adventni venček. 

 

GODOVI: 

N 15.11. Albert Veliki, škof 
P 16.11. Marjeta Škotska, kr. 
T 17.11. Elizabeta Ogrska,red 
S 18.11. Karolina, mučenka 
Č 19.11. Matilda, redovnica 

P 20.11. Edmund, kralj 
S 21.11. Darovanje D.M. 

N 22.11. KRISTUS KRALJ 
 

 

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.  
 

• KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA. Z zadnjo nedeljo Cerkvenega leta je   pogled 

usmerjen k Odrešeniku, ki na križu izpove brezpogojno ljubezen do človeka in je pri 

Očetu postavljen za Kralja nad preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Odločimo 
se za Kralja, da bo naša pot, resnica in življenje. 
 

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

obhajila ob 11.15. Spoštujte navodila rediteljev. 
 

• Sv. Cecilija, zavetnica Cerkvene glasbe goduje danes. Ob tej priliki se 

zahvaljujemo vsem organistom, pevcem in zborovodjem, ki svoj čas in darove 
postavljate v službo bogoslužja. 
 

• Teden Karitas od 23. do 29. novembra – geslo: »Slišim te.« Ljubezen izražena v 

dobroti bo botrovala iznajdljivosti, s katero boste darovali za uboge in pomoči 

potrebne med nami. Klic dobrote – 25. 11. 2020 boste lahko spremljali na I. 

programu RTV Slovenija od 20.00 naprej. Naša hvaležnost je namenjena tudi 

članom župnijske Karitas, ki s predanostjo darujejo svoje moči in čas. Naj bo Gospod 
darežljiv vsem. Vabimo nove sodelavce v Ž Karitas. 
 

• Prihodnja nedelja bo 1. adventna s katero vstopamo v bližnjo pripravo na 

praznik Jezusovega rojstva – Božič. 
 

• Kratka Kateheza na spletu s p. Bogdanom je vsak večer ob 21. uri. Povezava je 
preko Googla https://meet.google.com/opk-osth-wvd . Dobrodošli. 
 

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

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

razočaranimi ali prestrašenimi. Lahko se nam pridružite doma z molitvijo rožnega 
venca. 
 

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

 

 

SOLKAN      https://zupnija-solkan.si/   
KRISTUS 
KRALJ  V. 

22.11.2020 

10.00 

 

18.30 

za žive in  ++ župljane 
- ob 18.00 - tiha adoracija   

-P. 23.10. 18.30 + Vida Podgornik 

T. 24.11.  18.30 za srečno in dobro opravljen izpit 

S. 25.11.-  18.30 + Filip Pertovt in sorodniki 

Č. 26.11.-  18.30 +Pernuš -Semič Nevenka 

P. 27.11.-  18.30 za zdravje (I.V) 

S. 28.11.  –         18.30 +Markič Modest (30. dan) 

NEDELJA 
KARITAS 

29.11.2020 

10.00 
 

18.30 

– za žive in  ++ župljane 
- ob 18.00 - tiha adoracija   

 

• Po povabilu k molitvi in postu 6. in 
13. novembra ostanimo zvesti tudi 
osebni in skupni molitvi, in s tem da 
se  pridružimo  vsem, ki se borijo za 
skupno dobro tudi na dan Po povabilu 
k molitvi in posti 6. in 13. novembra 
ostanimo zvesti tudi osebni in skupni 
molitvi na dan celodnevnega 
češčenja – nedeljo Kristusa kralja 
vesoljstva, 22.11.2020,tako kot smo 
se razporedili na izobešenem spisku v 
vetrolovu cerkve. 

• Veroučenci upoštevajo spodbude Slovenskega katehetskega urada, pod naslovom 

Katehetska idejnica. 

• Pred nedeljo Karitas smo v slovenskem prevodu dobili cerkveni dokument (CD 

163) z naslovom »Pismo  USMILJENI SAMARIJAN«, ki odgovarja tudi na izkrivljeno 

pojmovanje usmiljenja in cerkveno učiteljstvo odločno zavrača evtanazijo in 
samomor s pomočjo, kot »oblike kulture odmetavanja« v nasprotju z resničnim 

usmiljenjem. 
 

KROMBERK – VOGRSKO  
 www.facebook.com/zupnijakromberk/ 

Nedelja 

22. 11. 
Kromberk ob 9h  Za žive in †† župljane  

P. 23. 11 Vogrsko ob 19h  † Abel Furlan, 126 

T. 24. 11 Kromberk ob 19h 
V čast Materi Božji za 

zdravje 

S. 25. 11 Vogrsko ob 19h  
†† Jožef, Jožefa in Milan 

Štrukelj, 29 

Č. 26. 11 Kromberk ob 19h Za duše v vicah 

P. 27. 11 Kromberk ob 19h †† Zupanc in Hvalič 

S. 28. 11 Kromberk ob 19h  Za umrle nasilne smrti 

Nedelja 

29. 11. 
Kromberk ob 9h  Za žive in †† župljane  

 

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 

Za spoved in obhajilo 

(istočasno le posameznik, ena 

družina ali eno gospodinjstvo) 

bom na razpolago pred mašo ali 

po njej na Vogrskem in v 

Kromberku. 

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

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

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

izboljšanje razmer. 

Advent pričenjamo s prihodnjo nedeljo. Adventne venčke, ki jih boste pripravili doma, 

bom »na daljavo« blagoslovil med mašo 29. novembra. Takrat prižgite prvo svečko in 

sledite maši preko medijev. 

Miklavž bo letos obiskoval in obdaroval pridne le po domovih, kar je tudi najbolj pristno. 

Franc Luzar, Iztokova 40 (81 let) je umrl 19. 11. Gospod, daj mu večni pokoj! 
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