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Pisec življenjepisa Matere Terezije 

Lush Gjergji piše: V Zagrebu je Mati 

Terezija vzela moje roke v svoje 

roke in dejala: »Nekaj te bom 

naučila za celo življenje. Ti veliko 

delaš, malo spiš in imaš veliko 

odgovornosti. Ko se prebudiš, poglej 

svoje roke in svoje prste ter se ob 

vsakem prstu vprašaj: Kaj bom danes 

naredil za Boga? In ob drugi roki: 

Kaj bom danes naredil za človeka? 

Daj roki skupaj in pojdi na delo. Ko 

boš zvečer imel za seboj ves dan in 

boš utrujen, morda tudi razočaran, 

se zopet postavi pred Boga in si 

pomagaj z rokama: Kaj sem danes 

naredil za Jezusa? In ob drugi roki: 

Kaj sem danes naredil za človeka? 

Potem roki spet skleni in, če si kaj 

dobrega naredil, se zahvali Bogu. Če 

kaj ni bilo dobro, prosi Boga 

odpuščanja in mirno zaspi, Kristus je 

s teboj.« To je zame najlepše 

spraševanje vesti, ki ga še danes 

opravljam.      Po: B. Rustja: Zgodbe za dušo 9 
 

KDOR SLUŽI, PRINAŠA UPANJE 
 

Evangelij o služenju beremo prav na 
misijonsko nedeljo. Na to nedeljo je leta 2003 
papež Janez Pavel II. razglasil mater Terezijo 
iz Kalkute za blaženo. Ta svetnica, rojena v 
Skopju leta 1910, je kot mlada redovnica 
začutila Božji klic, naj svoje delo posveti 
najbolj ubogim in zapuščenim. Za ceno 
velikih žrtev (malo spanja, uboštvo – sestre 
imajo le dve obleki, skromna hrana) je za 
mnoge, zlasti za ljudi, porinjene na rob 
družbe, postala simbol upanja. Številnim je 
vrnila človeško dostojanstvo. 

Ko je nekoč negovala umirajočega, ji je dejal: 
»Nisem živel kot človek, a umrl bom kot 
človek. Hvala vam!« Upanje je prinesla tudi 
ljudem brez smisla, mladim z Zahoda, ki so 
hodili k njej delat in so pri tem odkrili smisel 
življenja. Opozorila je na revščino naše 
civilizacije; občutek odvečnosti in 
osamljenost. 

Mati Terezija je s svojim služenjem mnogim 
prinesla v življenje smisel. Človek, ki služi, 
prinaša v življenje smisel, kljub temu da 
danes marsikdo meni, da se služenje ne 
splača. In vendar se dobrega človeka vsak 
veseli in ga ima rad za sodelavca, sošolca ali 
soseda.  

Pomen služenja poudarja tudi Jezus v 
evangeliju: »Kdor hoče postati velik med 
vami, naj bo vaš strežnik … Saj tudi Sin 
človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak 
da bi on stregel in dal svoje življenje v 
odkupnino za mnoge« (Mr 10,44–45). 

Kakor prinaša upanje človek, ki se daruje in 
služi, podobno je Kristus prinesel človeštvu 
novo upanje, saj je prišel, »da bi stregel in 
dal svoje življenje v odkupnino za mnoge«.  

SOLKAN 

 29. ned.med l. 
misijonska nedelja 

18. okt. 2015 

 10.00 
po maši 
srečanje 

  19.00 

Skupna žup. m. za žive in ++      

 

 staršev  verouč. skupin 1.2. in 3. r. 

 +Jožko in Črtomir Nanut 

P – 19. 10 19.00 + Zavtranik in Lapanja 

T -  20. 10 19.00 +Prion Angela in Janez 

S -  21.10 19.00  +Boris Markič 

Č -  22.10 19.00 

po maši  

  +Marjan Zavrtanik 
 češčenje - molitev 

  P -  23.10. 19.00       +Vincenc Polak 

S. - 24.10.           19.00  +Greta Makovec 
prehod na sončni čas 

 30. ned.med l. 
Žegnanjska nedelja 

25. okt. 2015 

 10.00 
ponovitev 
srečanja 

  18 
.00 

Skupna žup. m. za žive in ++      

 

za starše  verouč. skupin 1.2. in3. r. 

+Lilijana Zavrtanik  (30. dan) 

 

»PRENOVITEV »  je naslov knjige, ki je 
nastala v Ameriki.  Avtorja: župnik  
Michael White in njegov pastoralni 
asistent  Tom Corcoran nam 
pripovedujeta o uspehih in neuspehih 
pastoralnega življenja, kot v članku o 
knjigi poroča prof. Andrej Šegula. 

Med drugim navaja tudi kako 
spregovorita o denarju–(op.:naj bo kot 
dopolnitev k razmišljanju ob Božji besedi 
pretekle nedelje o bogatem mladeniču): 

»Ko spregovorita o denarju, financah, 
ekonomiji, se človek vpraša, le kako sta  

 prišla do takih »modrih« izpeljav. Zanimiv je nasvet, peti korak, ki pravi:«Pridigajte o denarju 
vedno, kadar je ta omenjen v berilih. O darovanju župniji pa pridigajte enkrat in samo enkrat  na 
leto. Župljanom recite naj se obvežejo, ne zaradi vaše potrebe po denarju, ampak zaradi njihove 
potrebe po dajanju.« … (CERKEV DANES, revija za pastoralo in evangelizacijo; 5/2015)  V prihodnosti bo prišlo do 

prekrška - žpk. Jožko. 
 

 Sprememba pri naročilu verskega tiska v župniji Solkan:  KAR VAS  NAJPREJ 
PROSIMO - ČE  PREJEMATE  TISK V CERKVI - JE, DA IZPOLNITE  PRILOŽENI formular  IN 
GA ĆIM PREJ ODDATE  V NABIRALNIK  V CERKVI  ali  ŽUPNIŠČU.( Naj vas ne moti priloženi 
list, če ste ga že izpolnili in oddali!)V kolikor v. tisk  že doslej prejemate na dom po pošti, 
sporočite  v vednost  za župnijsko statistiko.  Obrazložitev preberite na formularju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 18.10. Kromberk ob 9
h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

†† Alojz K., Marija, Peter, 172 a 

P 19.10. Vogrsko ob 19
h
 † Jožef Šušmelj, 97 – obletna 

T 20.10. Kromberk ob 19
h
  V čast Materi Božji za zdravje 

S 21.10. Vogrsko ob 19
h
  V čast Materi Božji, 6 

Č 22.10. Kromberk ob 19
h
 Za žive in †† sorodnike 

P 23.10. Kromberk ob 19
h
 †† Danica Vižin in sorodniki 

S 24.10. Kromberk ob 19
h
 †† Komel in Karolina Obljubek 

N 25.10. Kromberk ob 9
h
 

Vogrsko ob 10
30

 

†† Hvalič, Marinič in Slavoja 

Za žive in †† župljane 
 

Družinsko mašo v 

Kromberku danes 

oblikujejo starši in 

otroci 3. razreda 

verouka. 

Prvoobhajanci in starši 
v Kromberku, pridite 

na pripravo v petek 

ob 18
h
 (5 lekcij). 

 

Birmanski kandidati, prihodnjo nedeljo bere prošnje 4. skupina. Po skupinah se že 

srečujete. 

Ostareli in bolehni, na Vogrskem pridete danes ob 10
30

 k maši, med katero lahko 

prejmete zakrament bolniškega maziljenja. Že od 10
h
 je prilika za spoved in 

molitev rožnega venca. 

Št. 51 / 18. 10. 2015 / 29. nedelja med 

letom 

ZA 

BOGA 

IN 

ČLO-

VEKA 



 

 

Misijonska nedelja je danes. Iskrena hvala za 

miloščino za misijonarje in v pomoč ljudem v 

misijonih. Bog vam povrni stokratno! 

Sveta Gora: v soboto bo ob 17
h
 maša za domovino. 

Bogoslovec Janez Arnež z Gradnega bo posvečen v 

diakona na Sveti Gori prihodnjo nedeljo ob 16
h
. 

Mame predšolskih otrok vabljene na pogovorna 

srečanja skupine Mamasem, ki bodo vsak 3. ali 4. 

četrtek v mesecu od 17. do 19. ure v pravljični sobi 

Goriške knjižnice. Druga drugi bomo v oporo na 

poti- kako biti ženska, žena in mati. Prvič se 

srečamo 22.10.2015. Več na telefonski številki 040-

346-336 (Irena). 

 

GODOVI: 
 

N 18.10. 29. nedelja med letom   

misijonska nedelja 

P 19.10. Janez Brebeuf, duhovnik 

T 20.10. Rozalija, redovnica 

S 21.10. Uršula, devica, mučenka 

Č 22.10. Janez Pavel II., papež 

P 23.10. Janez Kapistran, duhovnik 

S 24.10. Anton Marija Claret, red.ust. 

N 25.10. 30. nedelja med letom 

žegnanska nedelja 
 

Na škofijski gimnaziji Vipava bodo za počitniški ponedeljek 26. 10. organizirali zanimive 

in poučne delavnice namenjene otrokom 7. 8. in 9. razreda. Več lahko izveste na njihovih 

spletnih straneh, kjer so prijave že odprte.  VABLJENI NA: www.sgv.s 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

 Svete maše   

N 18.10. 29. nedelja med letom   

P 19.10.   7.30 

19.00 

+ Jožko in ++ Polenčič 

v čast Svetemu Duhu v razsvetljenje 

T 20.10.   7.30 

19.00 

+ starše Purgar 

++ Črnologar 

po maši slavljenje 

S 21.10.   7.30 

19.00 

v čast Svetemu Duhu 

+ starše Humar 

Č 22.10.   7.30 

19.00 

++ Merljak 

+ Stanko Bratina 

P 23.10.   7.30 

18.00 

19.00 

++ Brezec 

adoracija  

za zdravje 

S 24.10.   7.30 

19.00 

+ Ivanka Modrijančič Črnovec 

za družino v stiski 

N 25.10.   9.00 v čast Svetemu Duhu 

 11.00   za žive in pokojne župljane 

 19.00 + Jordan in + starši Štrukelj in Vuga 
 

Kateheza dobrega pastirja za 

otroke od 3. do 6. leta starosti je ob 

ponedeljkih ob 16.45. Še se lahko 

vključite. 

Versko poglabljanje za odrasle bo 

v ponedeljek ob 19.45. 

Skupina upokojencev v torek 

poroma na Marijino Celje. odhod 

bo ob 14. uri izpred cerkve. 

Povabljeni tudi ostali. 

Delavnica molitve in življenja je v 

četrtek ob 17.uri. 

Predavanje za starše, zakonce in 

tudi tiste, ki se pripravljajo na 

zakon, bo v četrtek ob 19.45 v 

spodnji dvorani. Predavala bo s. 

Mateja na temo različnost v odnosih. 

Srečanje mladih: petek ob 19.
45

.  

Naslednjo nedeljo pri družinski maši ob 11.uri sodelujejo veroučenci 6. razreda. 

Zaključno pesem in štiri pesmi po maši bo zapela vokalna skupina Voluntariat. 

Župnijski pastoralni svet bo imel sejo v ponedeljek, 26.oktobra ob 19.45. 

 
 

NOVA GORICA - KAPELA  

 Novembrska pisma - vzemite pri izhodu na mizici. Izpolnjena oddajte v zakristiji 

ali v nabiralnik zadaj. 
 

 Prihodnjo nedeljo pripravljajo družinsko mašo veroučenci 6. razreda. 
 

 Zahvaljujem se sodelavcem župnijske Karitas in veroučencem 5. razreda za 

pripravo srečanja za ostarele. Predvsem hvala tistim, ki ste se odzvali vabilu in 

postali novi sodelavci župnijske Karitas. Vabimo še koga, da se nam pridruži. 
 

 S svečko darujem za uboge - Prižgimo letos našim dragim pokojnim eno svečko, 

denar za drugo in tretjo, pa poklonimo kot dar za Karitas. To priložnost imamo v 

nedeljo 18. in 25. oktobra 2015 po sv. mašah. Priporočen dar za svečko je 2€. 
 

Vsi sveti - 1. 11. bo na pokopališču v Stari Gori maša ob 15. uri za vse pokojne, ki 

počivajo na tem pokopališču. Pred mašo ob 14.30 bomo molili rožni venec. Po 

maši bo molitev pri križu in blagoslov pokopališča. Ustavili se bomo pri grobovih, 

kjer boste stali svojci. 
 

 

Večeri za moške - so namenjeni moškim za graditev moške indentitete in za 

celostno rast, ne glede na starost in stan. Vsak 1. torek v mesecu ob 20. uri v 

prostorih Frančiškanskega samostana Kostanjevica Nova Gorica. Prijave in 

informacije: marjan.cuk.rkc.si ali 041 269 645. 
 

 

 

Predavanje za starše - VPLIV SODOBNIH MEDIJEV NA RAZVOJ OTROKA. 

Predaval bo g. Peter Topić, strokovnjak za delo z zasvojenimi s seksualnostjo in 

njihovimi partnerji. Predavanji bosta v torek 10. 11. in 17. 11. 2015 ob 19.30 v 

dvorani Frančiškanskega samostana Kostanjevica Nova Gorica. 
 

Šola za animatorje pomočnike, ŠAP JAZ in ŠAP TI je namenjena osmošolcem in 
devetošolcem, ki želijo stopiti na animatorsko pot ali pa se z animatorstvom že 
spogledujejo. Usposabljanje traja en vikend, od petka zvečer do nedelje zgodaj 
popoldne. Cena znaša 15 € (šolnina) + cena bivanja. 

Termini:  ŠAP JAZ, 6. – 8. 11.2015 (Sveta Gora) in ŠAP TI, 4. – 6. 3. 2016 (Sveta Gora). 

Šola za animatorje, ABC animiranja je namenjena srednješolcem, ki si želijo postati 

animatorji ali pa že imajo izkušnjo dela z otroki in mladimi ter dela v skupini. Program 

obsega dve vikend usposabljanji, od petka zvečer do nedelje zgodaj popoldne. Cena 

znaša 25 € (šolnina) + cena bivanja.  

Termini: 13. – 15.11.2015 (Klanec pri Kozini) in 11. – 13. 12.15 (Sveta Gora). 

Prijave zbiramo do 10 dni pred začetkom programa. Prijavnice najdete tukaj: 

http://www.drustvo-skam.si/ssa/prijavnica.php. 

Več informacij pa lahko najdete pri Špeli Pucelj, spela@drustvo-skam.si, 040 690 077. 
 

MINI Oratorij 2015 - bo potekal na Kapeli v jesenskih počitnicah od 26. do 28. 

oktobra. Prijave oratorij.nova.gorica@gmail.com. 

Župnija Nova Gorica: tel. 333 30 86, 041/596-147 (župnik), 040/605-392 (kaplan);   
Župnija Nova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/705-323;   Župnija Kromberk:  
tel. 333 25 35; 041/588-964;   Župnija Solkan: tel. 300 51 36; 041 549 535. 

http://www.drustvo-skam.si/ssa/prijavnica.php
mailto:spela@drustvo-skam.si
mailto:oratorij.nova.gorica@gmail.com

