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POGUMNI LJUDJE 
 

 

Svetniki niso bili boječneži. Niso se umikali 
vrvežu sveta, da bi v samoti uživali ljubi  mir.  

Imeli so pogum živeti preprosto, skromno, ko 
so mnogi okrog njih iskali srečo v razkošju, 
denarju in bogastvu. 

Imeli so pogum vračati hudo z dobrim, kletev z 
molitvijo, sovraštvo z blagoslovom, krivico z 
odpuščanjem. 

Ko je vse okrog njih jokalo in izgubljajo upanje, 
so pogumno in mirno gledali v bodočnost v 
veri, da vsa dogajanja vodi Bog in jih obrača 
ljudem v dobro. 

 

Niso bili slepi, da ne bi videli, koliko ljudi na svetu je 
lačnih in žejnih pravice. Imeli so pogum živeti 
pravico, delati za pravico, oznanjati pravico in moliti 
za pravico, vedoč, da pravice ne moreta prinesti na 
svet orožje in nasilje, temveč samo ljubezen. 

Niso odvračali oči od tujega trpljenja. Niso se izognili, 
ampak naredili, kar se je dalo narediti.  

Med splošnim lovom za užitki in oboževanjem telesa 
so imeli pogum varovati srce čisto. Ni jih motilo 
javno mnenje, ki je tako življenje razglašalo za 
nazadnjaško. 

Imeli so pogum trpeti preganjanje zaradi pravice, biti 
zaradi vere imenovani nesodobni in zaradi Boga 
zapostavljeni. Imeli so pogum reči laži laž, grehu 
greh, nezvestobi nezvestoba, goljufiji goljufija. 

Niso vzdihovali in obupovali. Vedeli so, da so na 
svetu pričevalci višjih vrednost, zato so bili veseli. 
Vztrajali so v zvestobi svoji vesti, bili luč sveta in sol 
zemlje, oznanjevalci Boga. Vedeli so, da ta nepopolni 
svet in to nepopolno življenje dobi šele v večnosti 
svoje dopolnilo. 
 

 

NABIRKA ZA ŠKOFIJSKI ARHIV – NA ZAHVALNO NEDELJO 
  

V petek, 4 sep 2015, smo v Kopru odprli nove prostore za škofijski arhiv in jih blagoslovili. 
Nove prostore smo pripravili z dvojnim namenom: da bi še izboljšali upravljanje z arhivskim 
gradivom in da bi arhivsko gradivo naredili lažje dostopno za javne in zasebne raziskave. 

Večji del našega arhivskega gradiva se doslej namreč hrani po naših župnijah, zaradi česar je 
gradivo težko dostopno iz dveh razlogov: ker je gradivo razpršeno po različnih krajih in ker 
upraviteljem župnij druge pastoralne obveznosti pogosto ne dovoljujejo, da bi arhive imeli 
ustrezno odprte za javne in zasebne raziskave. 

Z novimi prostori bosta odpravljeni obe težavi: arhivsko gradivo bo zbrano na enem kraju, 
arhivar pa bo skrbel, da bo gradivo še bolj ustrezno varovano in zavarovano, hkrati pa bo na 
razpolago javnim in zasebnim raziskovalcem. 

Stroški izgradnje novih prostorov za arhiv in z njim povezanih prostorov znašajo 955.813,04 €. 
Nekaj nad polovico potrebnih sredstev 517.000,00 € je z namenskim in dolgoletnim 
varčevanjem zagotovila Škofija Koper. Tudi druga polovica je deloma že pokrita zlasti z izdatno 
podporo Škofovske konference ZDA in s prispevki naših občin in bank ter drugih civilnih 
ustanov (89.584,42 €). Ostali znesek 349.228,62 € pa moramo zbrati po naših župnijah in od 
dobrotnikov naše škofije.  

Za vaš dar se vam vnaprej prisrčno zahvaljujem.              Jurij Bizjak, koprski škof 

SOLKAN 

  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) 

P – 2. 1 
Na pokopališču - 

      10.00 
15.00 
       18.00 

-po os. n. 
- za vse rajne  
- po namenu svetega očeta 

T -  3. 11 18.00  +druž. Kokošar in Pavel Š. 

S -  4.11 18.00   +Volk Celesta in Dolfo 

Č -  5.11 18.00 

 po maši  

   +Ivanka Peršolja  - obl. 
 češčenje- molitev za duh. poklice 

  P -  6.11. 
  prvi petek v mes. 

18.00         +Koren Lojze 
 -obisk bolnikov in starejših -dopoldne 

S. - 7.11.    
prva sobota       

18.00        + Utica in Renzo 

  32. m. l. 8.11 
 zahvalna ned. 
Dar pri maši za škofijski  

arhiv 

    10.00  -- 
       

     18.00   -- 

Skupna žup. m. za žive in ++      

 

 za družino (J.M.) 
  
 

 

  Verouk po običajnem urniku.  

 Na srečanju GS  - pon. 26.10 .smo 
se po podpisu finančnega poročila za 
leto 2014, seznanili s popravilom strehe 
na župnišču, vsebino pisma najemnikom 
in osnutkom najemnih pogodb.  

   Dopolnjene predloge obravnavamo v 
poned. 2.11. po večerni maši ob 19.00. 

 Sprememba pri naročilu verskega 
tiska v župniji Solkan: Hvala vsem, ki 
ste se odzvali in pomagate pri urejanju 
seznama naročnikov. 

 Mašo na pokopališču za vse rajne  
2.nov.  sovpada z veroučno uro skupine 
8. razreda, zato se srečamo na 
pokopališču ob 15.uri  in sodelujemo pri 
maši. 

 Zahvalna nedelja je za našo župnijo, tudi nedelja, ki je zaznamovana z zahvalo zakonskih 
jubilantov. Oglasite se! Nekateri se tega raje spomnite sami v krogu domačih, drugi v kakšni 
romarski cerkvi… ali doma. Na zahvalno nedeljo vabljeni vsi, v prvi vrsti vi, ki obhajate kakšno okroglo 
obletnico,  k skupni zahvali. Ne bo se vam treba izpostavljati. Po maši  vabljeni, da srečamo v 
veroučnem prostoru v nadstropju župnišča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 01.11. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

†† Berginc 

Za žive in †† župljane 

P 02.11. 

Kromberk ob 8
h
 

Sv. Trojica ob 10
h
 

Vogrsko ob 19
h
 

Po papeževem namenu 

Za duše v vicah 

† Albert Šušmelj, 65 

T 03.11. Kromberk ob 19
h
 † Marica Jamšček 

S 04.11. Vogrsko ob 19
h
 † Rožica Štrukelj, 2 a 

Č 05.11. Kromberk ob 19
h
 
†† Ljudmila Mokrin in 

sorodniki 

P 06.11. Kromberk ob 8
h
  Za nove duhovne poklice 

S 07.11. Kromberk ob 19
h
 † Neža Ščuka – osmina 

N 08.11. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

†† Franc in Julka Plahuta, 86 
 

Nežo Ščuka, Iztokova 36 (77 

let) smo pokopali pri Sv. 

Trojici 26. oktobra. Gospod, 

daj ji večni pokoj! 

Verouk je zopet reden – po 

sporedu. Birmanski 

kandidati, prihodnjo nedeljo 

sodeluje 2. skupina. 

Rajnih se spominjamo danes 

na praznik Vseh svetih z 

nedeljsko mašo ter na 

pokopališču z molitvijo in 

blagoslovom grobov na 

Vogrskem ob 14
h
 in pri Sv. 

Trojici ob 15
30

.  

Jutri, na dan vernih duš v vicah, bodo maše za rajne v Kromberku, pri Sv. Trojici in na 

Vogrskem. 

Sveti Just, mučenec, goduje v torek. Kot zavetnika cerkve in župnije ga bomo 

počastili na Vogrskem prihodnjo nedeljo. Od 9
30

 dalje bo molitvena ura, po maši pa 

ofer za cerkev (miloščina zahvalne bo 15. novembra). 

 

Št. 53 / 1. 11. 2015 / 31. nedelja med letom 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila  
 

 Verni rajni - ponedeljek - 2. 11. Maše bodo po prazničnem razporedu ob 7., 10. 

in 19. uri. Za rajne bomo molili rožni venec. Dva dela pred mapo (pričetek ob 

18.15) in dva dela po maši. 
 

 Sestanek za starše birmancev - torek, 3. 11. ob 19.30. Udeležijo se ga starši in 

birmanci. Birmanci bodo prvič delali po birmanskih skupinah. 
 

 ŽPS - sreda, 4. 11. ob 19.45 
 

 Kateheza meseca - četrtek, 5. 11. ob 19.45 
 

 1. četrtek, petek in sobota v mesecu - V četrtek ob 18.30- molitvena ura pred 

Najsvetejšim za nove duhovne poklice. V petek in soboto molimo na začetku 

maše litanije. 
 

 Ministranti - sobota, 7. 11. ob 10. uri. 
 

 Na misijonsko nedeljo smo za misijone zbrali 1010,62 €. Za župnijsko Karitas 

pa ste ob svečkah pretekli dve nedelji darovali 460,15 €. 
 

 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. 

Prispevek za predavanje 10€. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

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 
jutri zvečer. 

 

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. 

 

Rajnih se v novembru spomnimo v molitvi in 

zanje radi darujmo za maše. Poskrbimo, da bo na 

naših grobovih tudi znamenje križa, ki je znak naše 

vere v večno življenje. 

Popolni odpustek za verne rajne podeljuje Cerkev 

v osmini 1. novembra, če se spovemo, obiščemo 

pokopališče ali cerkev in molimo za rajne. 

Prvi petek in prva sobota nas spodbujata k 

prejemu zakramentov in k češčenju Jezusovega in 

Marijinega srca. 

Zahvalna nedelja: miloščina prihodnje nedelje bo 

po namenu Škofije za škofijski arhiv v Kopru. 

 

GODOVI: 

N 1.11. VSI SVETI 

P 2.11. Spomin vseh vernih rajnih 

T 3.11. Viktorin Ptujski, škof 

S 4.11. Karel Boromejski, škof 

Č 5.11. Zaharija in Elizabeta 

P 6.11. prvi petek 

S 7.11. Obletnica posvetitve koprske  

stolnice; prva sobota 

N 8.11. 32. nedelja med letom 

zahvalna nedelja 
 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

 Svete maše   

N 1.11. VSI SVETI   

P 2.11.   7.30 

19.00 

 za rajne 

+ starše Radovanovič in Bratina 

T 3.11.   7.30 

19.00 

v čast Svetemu Duhu 

za zdravje 

po maši slavljenje 

S 4.11.   7.30 

19.00 

++ Kocmur 

+ Jožef Vodopivec 

Č 5.11.   7.30 

19.00 

za zdravje, I. Regenta 

v čast Svetemu Duhu 

P 6.11.   7.30 

18.00 

19.00 

za zdravje, mir in dober namen 

adoracija in priložnost za spoved 

v čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu 

S 7.11.   7.30 

19.00 

za zdravje, M.Veluščka 22 

+ Bernarda Gabrijelčič (člani ŽRV) 

N 8.11.   9.00 ++ Bremec in Mrak 

 11.00   za žive in pokojne župljane 

 19.00 + starše Srebotnjak 
 

Verouk je reden.  

Versko izobraževanje za odrasle bo 

v ponedeljek po večerni sveti maši. 

Pogovarjali se bomo o Svetem pismu: 

kako je nastalo, kako ga beremo, 

kakšen pomen ima za kristjana, je 

resnično… Lepo vabljeni. 

Prvoobhajanci s starši imajo srečanje 

v sredo ob 18.uri. 

Katehetski zbor ima srečanje v sredo 

po večerni maši. 

Obisk bolnikov in starejših bo v 

petek dopoldne. 

Mladinsko srečanje bo v petek po 

večerni maši. 

Srečanje z ministranti bo v soboto ob 

10.uri. 

Člani Živega rožnega venca bo v 

soboto ob 18.uri. 

V nedeljo sodeluje pri maši 5.razred. 

Obnova ravne strehe: Škofija Koper je podprla naš projekt obnove ravne strehe. 

Pripravljalna dela so že v teku in kmalu pridejo delavci na gradbišče. Če bo primerno vreme, 

se bodo dela zaključila v enem mesecu. 

Vabim vse, da podpremo to delo. Cerkev je za vse. Tudi sami nagovorite ljudi, da vsaj 

simbolično prispevajo za stroške popravila. Če se združimo, lahko nastane pravi čudež. Svoj 

dar lahko daste v miloščino ali v koverto z napisom »Moj dar za popravilo strehe« ali pa 

nakažete na župnijski TRR: SI56 0208 5005 0828 850.  

 

 

 

http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila

