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 Jezus jim je rekel: 
»Zaradi vaše trdosrčnosti 
vam je napisal to naročilo. 

 
 

Od začetka stvarjenja pa 
ju je Bog ustvaril kot 

moža in ženo.  
Zaradi tega bo mož 

zapustil očeta in mater in 
se pridružil ženi,  

in bosta oba eno telo; 
zatorej nista več dva, 

ampak eno telo.  
 

 

 
 

Kar je torej Bog združil,  
                                             tega naj človek ne loči.«      

KAJ POVEZUJE ZAKONCA? 
 

Danes je veliko mladih zelo radikalnih, ki bi se hoteli darovati s pridržkom. »Greva 
skupaj in bova poskusila, če bo šlo,« zatrjujejo. Zanimivo, da želijo delati poskuse na 
človeku, in to v dobi, ko že postavljamo pod vprašaj poskuse nad živalmi …  

Marsikdo reče:  »Kaj pa se bo spremenilo, če se bova poročila?« »Nič in vse!« 
odgovorim. »Nič, če nimata vere, in vse, če jo imata. Če imata vero, verujeta, da je zakon 
zakrament, in ko pred Bogom izpovesta svojo ljubezen, Bog stopi v vajin zakon in 
blagoslavlja vajino ljubezen. Bog vaju spremlja in vama stoji ob strani.« Bog res vstopa 
v zakon, v odnos med možem in ženo in ju podpira, a le če sta onadva odprta zanj.  

Vidimo, kako močen povezovalni člen zakona je Bog, in zato razumemo Jezusove 
besede: »Kar je Bog združil, tega naj človek ne ločuje« (Mr 10,9). Kako daljnosežne so te 
Jezusove besede, pa še bolj občutimo ob ločitvi zakoncev in ob trpljenju otrok, ki 
običajno spremlja ločitve. Ločitev lahko izredno rani enega od zakoncev, gotovo pa 
močno prizadene otroke. »Preden se zakonci ločijo, bi jim dejala, naj pomislijo na 
trpljenje otrok. Če bi ga poznali, se ne bi ločili,« je svojo izkušnjo izrazila žena, ki ji je 
razpadel zakon.  

Zakon ni samemu sebi namen, ampak mu je Kristus dal dostojanstvo zakramenta, zato 
ker je zakonska zveza v službi človeka, najprej zakoncev, nato še otrok. Zakon in 
družina sta izjemno pomembna, in kdor želi človeštvu slabo, ju bo razbijal in uničeval. 
Kristus pa, ki ljubi človeka, nas vabi, naj varujemo zakon. 

 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 

SOLKAN 

 N. 4.10. 
 rožnovenska 

nedelja 

 10.00  
  Ob 16.00 

19.00 

Skupna žup. m. za žive in ++  
 krstno bogoslužje 

+ Černe Marija in Franc 

P – 05.10 19.00  +Veronika in Marioca Simčič 

T -  06.10 19.00 +Giorgio Bertoli  (kot osm.) 

S -  07.10 19.00  + Vojko Marinič 

Č -  08.10 19.00 
 po maši  

 +Rajmund in Marica Drašček 

 češčenje - molitev 

  P -  09.10.  7.00       + Werner Rašek 

S. 10.10.           19.00    +Ivan Tratnik (ob roj. dnevu) 

 N. -11.10. 
sklep tedna 
za življenje 

 10.00  
  Ob 18.uri 

19.00 

Skupna žup. m. za žive in ++ 
molitvena ura pred Najsvetejšim 
 +Špacapan Pavel 

 V torek, 22.9.2015 je naša zvesta pevka Ana Šuligoj 
obhajala visok jubilej, 90 let življenja. »Še na mnoga 
leta!« je klic pevcev, ki se mu pridružujemo tudi ostali 
župljani; delo za skupno dobro je tudi področju 
bogoslužja. 

 Kupite vstopnice za dobrodelni koncert »Goriška 
dlan«, ki bo v petek in z nabavo koledarja podprite 
prostovoljce s socialnim programom za pomoči 
potrebnim na Mirenskem gradu. 
 

Molitev rožnega venca, ni več nekaj 
samoumevnega in uresničljivega že s 
povabilom in oznanilom. Vabilo ob 
prikazovanjih  trem pastirčkom v 
Fatimi (1917) na Portugalskem, je 
tudi vabilo k molitvi rožnega venca za 
spreobrnjenje sveta.  

Bližamo se stoletnici prikazovanj in 
prepričljivo zveni trditev, po besedah 
vidkinje Lucije: »Poslednji boj med 
Gospodom in kraljestvom Satana se 
bo bil na področju zakona in družine.« 
in dodaja »Ne bojte se, kajti vsi, ki 
bodo delali za svetost zakona in 
družine, bodo nenehna tarča  
različnih napadov in sovražnosti, ker 
sta zakon in družina ključnega 
pomena. Vendar mu je (op.: Satanu)  
Devica Marija že strla glavo!« 
(Navedek iz revije »Božje okolje« št.: 
4/2015) 

,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 4.10. Kromberk ob 9
h
 

Vogrsko ob 16
h
 

† Janez Otrin 

Za žive in †† župljane 

P 5.10. Vogrsko ob 19
h
 † Jožef Gorjan, 71 

T 6.10. Kromberk ob 19
h
 †† duhovniki v Kromberku 

S 7.10. Vogrsko ob 19
h
  V čast Materi Božji, 6 

Č 8.10. Kromberk ob 19
h
 †† Vincenc, Bernarda Belingar 

P 9.10. Kromberk ob 8
h
 V čast Materi B. v dober namen 

S 10.10. Kromberk ob 19
h
 † Gabrijel Devetak – obletna 

N 11.10. Kromberk ob 9
h
 

Vogrsko ob 10
30 

Kromberk ob 16
h
 

Za žive in †† župljane 

†† Milan in Nada Fornazarič, 34 

Za nove duhovne poklice 
 

 Birmanski kandidati: 
danes vam med mašo 

starši izročijo Sveto 

pismo. S prošnjami sode-

luje 1. skupina, prihodnjo 

nedeljo 2. 
 

Rožnovenska slovesnost 

na Vogrskem je danes: od 

15
h
 prilika za spoved; od 

15
30

 rožni venec; ob 16
h
 

slovesna maša, po kateri je 

procesija, ofer in skromna 

pogostitev. Vabljeni! 

5. razred ima na Vogrskem jutri verouk ob 18
30

. 

Ostareli in bolehni, v Kromberku vas prihodnjo nedeljo ob 16
h
 vabimo k posebni 

maši, med katero boste lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Že od 15
h
 

bo prilika za spoved, od 15
30

 pa molitev rožnega venca. Omogočimo ostarelim 

srečanje z Jezusom! 

ŽGS Vogrsko vabi v torek ob 13
h
 k pospravljanju in čiščenju župnišča. 

 

Št. 49 / 4. 10. 2015 / 27. nedelja med letom 



 

Večer za zakonce - četrtek, 8. 10. ob 19.45 bo 

na Kapeli prvi večer za zakonce. V letošnjem 

letu bomo govorili o posameznih čustvih, ki se 

vzbudijo v zakonskem odnosu in kako se 

srečevati z njimi. 
 

Teden za življenje bo do prihodnje nedelje in 

hkrati poteka škofovska sinoda o družini v 

Vatikanu. Sinoda bo trajala tri tedne in ima 

geslo: Poklicanost in poslanstvo družine v 

Cerkvi in sodobnem svetu. Molimo Svetemu 

Duhu, da vodi njihovo delo in odločitve. 

 

GODOVI: 
 

N 4.10. 27. nedelja med letom  
Rožnovenska nedelja 

P 5.10. Marija Favstina Kowalska, red. 

T 6.10. Bruno, red. ustanovitelj 

S 7.10. Rožnovenska M.B. 

Č 8.10. Benedikta, mučenka 

P 9.10. Dionizij, škof 

S 10.10. Danilo, mučenec 

N 11.10. 28 nedelja med letom 
 

V župniji Nova Gorica bomo sprejeli križ Svetovnega dneva mladih. Poseben 

poudarek mu bomo dali med in po večerni maši v torek, 13.10.2015. 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

 Svete maše   

N 4.10. 27. nedelja med letom   

P 5.10.   7.30 

19.00 

+ Julijana in ++ Faganel in Sosol 

za zdravje družinskega debla 

T 6.10.   7.30 

19.00 

+ Boštjan 

+ Marko Ilić 

po maši slavljenje 

S 7.10.   7.30 

19.00 

+ g. Igor Lovišček 

+ Žarko Bole 

Č 8.10.   7.30 

19.00 

v čast Svetemu Duhu v dober namen 

+ starše Mervič 

P 9.10.   7.30 

17.00 

18.00 

za zdravje, mir in dober namen 

adoracija in priložnost za spoved 

+ Franko Bratina 

S 10.10.   7.30 

19.00 

v čast umiljenemu Jezusu za zdravje 

++ Valentinčič in Stanič 

N 11.10.   9.00 +Jakob Čuk in Pavle Vajder 

 11.00   za župljane 

 19.00 + Terezija Cej 
 

Današnja miloščina je za 

popravilo strehe.  

Kateheza dobrega pastirja za 

otroke od 3. do 6. leta starosti se 

začne v ponedeljek, 5. oktobra ob 

16.30. To priporočam vsem malim 

otrokom, da začutijo Boga, ki jih 

ljubi.  

Versko poglabljanje za odrasle, 

ob katekizmu katoliške Cerkve, 

bomo začeli v ponedeljek 5. 

oktobra po večerni maši. Vodi g. 

župnik. 

Katehetski zbor ima srečanje v 

sredo po večerni maši. 

Delavnica molitve in življenja je v 

četrtek ob 17.uri. 

Učenje kitare v četrtek ob 17.30. 

Uvodno srečanje svetopisemske skupine, kjer se bomo dogovorili tudi za 

najustreznejši termin, bo v četrtek po večerni sveti maši. Vabljeni vsi, ki bi radi 

poglobili svoje znanje in bi radi molili ob Svetem pismu. Vodi g. kaplan. 

Študente vabim na srečanje v soboto po večerni maši. 

V mesecu oktobru se redno zbirajmo k molitvi rožnega venca in skupaj 
molimo za blagoslov sinodi o družini in za vse naše družine. 

 

NOVA GORICA - KAPELA  

 Otroški Danes je Frančiškova nedelja in dan celodnevenga češčenja Najsvetejšega 

zakramenta v naši župniji. Najsvetejše bo izpostavljeno od 9. do 10 ure in od 11 do 18. 

ure. Povabljeni, da se zadržite v molitvi. 
 

 Nabirka današnje nedelje je namenjena za potrebe naših, frančiškanskih, bogoslovcev. 
 

 Zbiramo mašne namene za mesec november, proste maše so samo zjutraj, zvečer bodo 

darovane po namenih, ki jih boste napisali v novembrskih pismih. 
 

 Družinska sv. maša - Prihodnjo nedeljo pripravljajo družino mašo veroučenci 5. 

razreda. 
 

 Izpostavljeno Najsvetejše - vsak četrtek ob 18.30. Vsak 1. četrtek v mesecu je 

molitvena ura za nove duhovne poklice. 
 

 Molitev za nove duhovne poklice - na mizici vzemite zgibanko z molitvijo za vsak dan 

v tednu. Molitev lahko molite v družini ali sami in se s tem pridružite molivcem za nove 

duhovne poklice v vseh frančiškanskih župnijah. 
 

 Mladinski zbor - v župniji se oblikuje nov mladinski zbor, ki bo imel vaje vsako 

soboto ob 18. uri. vabljeni mladi, da se pridružite. 
 

 Romanje na Ptujsko Goro - prihodnjo soboto 10. 10.. Odhod avtobusa bo ob 6. uri iz 

avtobusne postaje Nova Gorica povratek do 20. ure. Okvirna cena 30 € vključuje prevoz 

in kosilo. Romanje pripravlja Frančiškova družina. Prijave zbiramo do srede. 
  

»Goriška dlan« - dobrodelni koncert in prireditev, bo v športni 

dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici v petek, 9. oktobra ob 19.h. 

Ob tej prireditvi, ki jo organizira Goriška območna karitas (GOK) z mnogimi 

prostovoljci, zbiramo denarna sredstva za pomoč posameznikom, ljudem v stiski in 

pomanjkanju. Prosimo vas, da darove v ta namen nakažete na GOK (Trr. SI56 2450 

0900 4456 623 – na razpolago so tudi položnice) ali v nabiralnik ob koncertu ali 

predstavnikom Župnijske karitas ali v obliki daru za vstopnico (priporočeni dar je 5 €). 

Iskrena hvala in Bog povrni stokratno vsem dobrotnikom!  

Vstopnice lahko dobimo tudi v avli pred šolsko dvorano. Ob vstopu bomo prejeli tudi 

listek in tisti, ki bo izbral žigosan listek, bo ob koncu predstave v avli prejel posebno 

darilo. Ob izhodu bo tudi vsak udeleženec prejel spominski listek z zapisano lepo željo 

ali koristno mislijo. 

Iskrena hvala vsem nastopajočim, ki se v dobrodelne namene odpovedujejo honorarju, 

pa tudi vsem, ki ste pomagali organizirati in izvesti to dobrodelno prireditev in končno 

Bog povrni stokratno vsem, ki ste prispevali svoj dar in tako dali globlji smisel vsemu 

delu GOK. 
 

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. 

mailto:oratorij.nova.gorica@gmail.com

