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Jezus ga je nagovoril:  
»Kaj hočeš, da naj ti storim?«  

Slepi mu je rekel: 
»Rabbuní, da spregledam!«  

In Jezus mu je rekel:  
»Pojdi, tvoja vera te je ozdravila.«  
In brž je spregledal in šel za njim.  

 
(Mr 10,51–52)

 
 

Hvala ti, Veliki duhovnik, 
ker imaš sočutje 
z našimi slabostmi. 
Z zaupanjem se obračamo nate  
v svojih stiskah in bolestih, 
v zaupanju ti priznavamo 
svojo grešnost, ker vemo, 
da nam boš naklonil milost 
kesanja in prerojenja.  
Zahvaljen za očeta na zemlji, 
za pastirja tvoje črede. 
Zahvaljen 
za vso brezmejno dobroto. 
Verujemo in zaupamo vate, 
v tvojo pravičnost in odpuščanje.  

 
Berta Golob, Zahvala za Božji kruh 

 

Ne, če bi mogli, 

če bi le znali gledati! 

Če bi znali gledati življenje z Božjimi očmi, bi 

videli, da na svetu ni nič nesvetega, ampak 

nasprotno, da vse sodeluje pri graditvi 

Božjega kraljestva. Biti veren torej ne pomeni 

samo povzdigovati oči k Bogu, da bi o njem 

premišljevali, temveč gledati tudi na zemljo, 

toda s Kristusovimi očmi. 

Če bi Kristusu pustili, da prešine vse naše 

bitje, če bi imeli oči dovolj čiste, svet za nas 

ne bi bil več ovira, ampak nenehno povabilo, 

naj delamo za Očeta, da bi po Kristusu prišlo 

na zemljo njegovo kraljestvo, kakor je v 

nebesih. Prositi moramo Boga za vero, da bi 

znali gledati življenje.  

Če bi znali gledati življenje z Božjimi očmi, bi 

vse življenje postalo znamenje, bilo bi kot 

neštevilni migljaji ljubezni Stvarnika, ki išče 

ljubezen svoje stvari. Oče nas je postavil na 

svet, pa ne zato, da bi hodili po njem z 

zaprtimi očmi, ampak zato, da bi šli za njim 

po sledi, ki jo je zapustil v stvareh, dogodkih 

in ljudeh. Da bi spregledali! Da bi v vsem 

odkrivali Boga. 

Niso potrebne dolge molitve, da bi v najbolj 

drobnih opravkih svojega vsakdana življenja 

odprli oči, se prijateljsko nasmehnili Kristusu 

in stopili za njim.  
Po: M. Quist, Molitve 

SOLKAN 

 30. ned.med l. 
 

Žegnanjska ned.- 
25. okt. 2015 

 
10.00 -- 

ponovitev  sreč. 

Sv. Gora 16.00 
(- peš ob 13.30) 

18.00  -- 

  -  Vrnitev  na sončni čas 
Skupna žup. m. za žive in ++      

za starše  verouč. skupin 1.2. in3. r. 
 - dijakonsko posvečenje bogoslovca     
 dr.Janeza Jurija Arneža iz Gradnega 

+Lilijana Zavrtanik  (30. dan) 

P – 26. 10 18.00 v zahvalo ob jubileju (S) 

T -  27. 10 18.00  ++Poberaj:Pavla, Edvin, Andrej 

S -  28.10 18.00   za otroke 

Č -  29.10 19.00 

po maši 

  +Jakin Matej 
 češčenje- molitev 

  P -  30.10. 18.00  +Černe Marica 

S. - 31.10.           18.00  +Gizela Križaj 

  VSI  SVETI 
 Dan spomina 
na mrtve, d.p.d. 

 

10.00  -- 
Pokopališče  - 

ob - 15.00 

18.00   -- 

Skupna žup. m. za žive in ++      

 besedno bogoslužje v čast Vsem 
svetim v vežici  in  pri križu  

+Greta Makovec (Mira) 
 

 KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE 

– »Kdor veruje v Kristusa, ima 
novo življenje v Svetem Duhu. 
Nravno življenje, ki je zraslo  in 
dozorelo v milosti, se bo 
dovršilo v slavi« 1715 

 V času počitnic nismo vabljeni k  
verouku pač pa k srečanju v cerkvi 
ob nedeljah zlasti 1. nov. in tudi 
med tednom k sveti maši. Lepo vas 
je videti; n.pr. ob pravi popestritvi 
rojstnega dne, goda,  pri maši za 
rajne sorodnike ali poznane ljudi, 
sosede …  

 

 Srečanje Župnijskega gospodarskega sveta  - pon. 26.10  ob 19.00. 
 

 Sprememba pri naročilu verskega tiska v župniji Solkan:  V kolikor še niste izpolnili  
formularja vas vabimo, da ga oddate ali  moda posredujete še morebitnim naročnikom 
kot spodbudo. Obrazložitev preberite na formularju. 
 

 Mašo na pokopališču za vse rajne bomo imeli  2.nov.  na dan spomina vernih rajnih 
ob 15. uri. V župnijski cerkvi sv. Štefana pa ob 10. in 18.  uri istega dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 25.10. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

†† Hvalič, Marinič in Slavoja 

Za žive in †† župljane 

P 26.10. Vogrsko ob 19
h
 †† Boris Markič in Lado, 64 f 

T 27.10. Kromberk ob 19
h
 † Vera Humar 

S 28.10. Vogrsko ob 19
h
 †† Anton in Ivana Kavčič, 14 

Č 29.10. Kromberk ob 19
h
 †† starša Cotič 

P 30.10. Kromberk ob 19
h
 †† starši Bitežnik in Pavlin 

S 31.10. Loke ob 16
h
 †† iz družine, Loke 14 

N 01.11. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

†† Berginc 

Za žive in †† župljane 
 

HANA Koron prejme danes 

na Vogrskem sveti krst. 

Staršem čestitamo in 

voščimo lepe vzgoje! 

Birmanski kandidati, 
prihodnjo nedeljo bere 

prošnje 1. skupina. Na delo 

po skupinah! 

Za misijone smo zbrali v 

Kromberku 330 €, na 

Vogrskem 245 €, Hvala vam! 

Za spoved bom do vseh svetih na razpolago vsak dan pred mašo ali po njej. 

Rajni: ob prazniku Vseh svetih in vernih duš v vicah bo naslednji red: 31. oktobra 

bo v Lokah ob 16. uri maša in nato blagoslov grobov. 1. novembra bosta redni 

nedeljski maši. Ob 14. uri bo na pokopališču na Vogrskem molitev za rajne in 

blagoslov grobov, pri Sv. Trojici pa ob 15
30

. 

 

Št. 52 / 25. 10. 2015 / 30. nedelja med letom 



 

 

Bogoslovec Janez Arnež z Gradnega bo posvečen v 

diakona na Sveti Gori danes ob 16
h
.  Molimo za 

posvečenega in za nove duhovne poklice! 

Popolni odpustek: Cerkev naklanja v prvih 

osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak 

obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako 

ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih 

kapelah 1. in 2. novembra če smo bili pri 

spovedi in obhajilu, da izpovemo vero in 

molimo po namenu sv. očeta (npr. očenaš). 

 

GODOVI: 

N 25.10. 30. nedelja med letom   

žegnanjska nedelja 

P 26.10. Lucijan in Marcijan, mučenca 

T 27.10. Sabina Avilska, mučenka 

S 28.10. Simon in Juda Tadej, apostola 

Č 29.10. Mihael Rua, duhovnik 

P 30.10. Marcel, mučenec 

S 31.10. Alfonz Rodriguez, mistik 

N 1.11. VSI SVETI 
 

Oktober, mesec rožnega venca, nas še zadnji teden spodbuja k molitvi in to sami osebno, 

v družini (vsaj desetko) in v cerkvi. 

Počitnice naj otroke in starše obogatijo za nadaljnjo delavnost v šoli in pri verouku. 

Goriška območna karitas ima srečanje v konkatedrali v torek ob 19
30

. 

Pred novembrom lepo uredimo grobove: znamenje križa na grobu je znak naše vere v 

večno življenje. 

Rajnih se spomnimo v molitvi in zanje darujmo za maše. 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

 Svete maše   

N 25.10. 29. nedelja med letom   

P 26.10.   7.30 

19.00 

v zahvalo in v čast Svetemu Duhu 

v čast Materi Božji za blagoslov 

T 27.10.   7.30 

19.00 

za srečno zadnjo uro 

+ Edvard Kravos 

po maši slavljenje 

S 28.10.   7.30 

19.00 

+ Peter in Viktorija Golja 

v zahvalo 

Č 29.10.   7.30 

19.00 

+ p. Marjan Šef 

++ Valentinčič 

P 30.10.   7.30 

18.00 

19.00 

v zahvalo, M. Veluščka 22 

adoracija  

+ Dario Lesizza 

S 31.10.   7.30 

19.00 

+ Anton Jamšček 

+ Anton Parezin 

N 1.11.   9.00 v zahvalo in priprošnjo 

 11.00   za žive in pokojne župljane 

 19.00 za rajne 
 

Župnijski pastoralni svet bo imel 

sejo v ponedeljek, 26. oktobra ob 

19.45. 

Delavnica molitve in življenja je v 

četrtek ob 17.uri. 

Obnova ravne strehe: Gospodarski 

svet je na seji 19.10. odločil, da bo 

ravno streho (približno 300 m
2
), ki 

pokriva avlo, Marijino kapelo, 

veroučno učilnico, pomožne prostore 

in del, ki pokriva vhod v cerkev in 

hodnik do zakristije, obnovilo podjetje 

Hydroizolacija d.o.o. iz Besnice pri 

Kranju. Cena obnove bo 38.336 Eur. 

Obnovo bodo začeli v kratkem in bo 

trajala en mesec. Zbranega denarja 

imamo 29.420 Eur. Verjamem, da 

imamo vsi radi svojo cerkev in da 

bomo podprli to akcijo. Naslednjo 

nedeljo imamo nabirko prav v ta 

namen, ki jo zelo priporočam. 

Za misijonsko nedeljo smo pri miloščini zbrali za misijone 1.400 Eur. Hvala za vaš dar. 

 
 

NOVA GORICA - KAPELA  

 Oznanila najdete na http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila 
 

 Zahvaljujem se veroučencem 6. razreda za pripravo družinske maše. 
 

 Danes začnemo zbirati vaše mašne namene za mesec december. 
 

 Vsi sveti - za pokojne bomo molili dva dela rožnega venca pred mašo (pričnemo 

ob 17.15) in dva dela po maši. 
 

 Verni rajni - 2. 11. bodo sv. maše ob 7., 10., in 19. uri. Za pokojne bomo pričeli z 

molitvijo dveh delov rožnega venca ob 18.15, dva dela bomo zmolili po maši. 
 

 Novembrska pisma - Vanje lahko zapišete vaše pokojne za katere bi želeli, da se 

jih spomnimo in zanje darujemo sveto mašo v mesecu novembru. Zanje bo vsak 

dan darovana sveta maša. 
 

 Molitev za mir - Duh Assisija - v torek, 27. 10 ob 18.30. Molitev pripravljajo 

člani Frančiškovega svetnega reda ob 29. obletnici molitve sv. papeža Janeza 

Pavla II., ko je v Assisiju zbral vsa verstva sveta, da bi molili za mir. 
 

 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. 
 

 

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. 
 

 

AKUTALNO PREDAVANJE - Usmiljenje v naših odnosi - četrtek, 29. 10. ob 

19.45 bo predaval p. Miran Špelič OFM, dr. patrologije. Iz zakladnice cerkvenih 

očetov bo govoril o nesorazmernosti usmiljenja v naših medsebojnih odnosih. 
 

Škofijski pastoralni dan 

Duhovnike, člane ŽPS, katehistinje, člane zakonskih skupin, sodelavce v župnijah in vse, 
ki jih tematika zanima, vabimo na škofijski pastoralni dan, ki bo v soboto 14. novembra 
2015 v prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi. Začeli bomo ob 9.uri in končali ob 14.uri 
(predvideno je tudi skromno okrepčilo). 

Geslo škofijskega pastoralnega dneva bo: Družina – domača Cerkev. Predvidena so tri 
predavanja, ki bodo prikazala in osvetlila vlogo zakonske zveze in družine. Sledile bodo 
razprave po skupinah in predstavitev sklepov, nato pa povzetek in izplen celotnega 
dneva. Z udeležbo škofijskega pastoralnega dne bomo ivedeli največ o komaj končani 
sinodi o družini v Rimu. 

Zaradi tehničnih potreb prosijo, da vsi zainteresirani, ki se bodo udeležili škofijskega 
pastoralnega dne, da se prijavijo domačemu župniku do naslednje nedelje. 

 

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.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila

