
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

»In tedaj bodo videli Sina človekovega  
priti na oblakih z veliko močjo in slavo.  

 

Nebo in zemlja bosta prešla,  
moje besede pa ne bodo prešle.  

 

Za tisti dan ali uro pa nihče ne ve,  
niti angeli v nebesih niti Sin,  ampak le Oče«. 

 

 (Mr 13,26.31–32) 

 
 

KAJ BO OSTALO OD NAŠEGA ŽIVLJENJA? 

Sodobni človek nerad govori o koncu sveta in seveda o lastnem koncu, smrti. Danes 
otrok natančno ve, kako je prišla na svet njegova sestrica, ne sme pa ničesar vedeti, 
kako je umrla in bila pokopana njegova stara mama. Najbrž je ta beg pred smrtjo 
posledica negotovosti sodobnega človeka, ki ne vidi nobene trdne opore v življenju. 

Kristus je v svojem oznanjevanju govoril tudi o končni prihodnosti sveta in človeka. Tako 
v današnjem evangeliju beremo temno napoved: »V tistih dneh, po tisti veliki stiski, 
bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z 
neba in nebeške sile se bodo majale« (Mr 13,25). Morda smo se ljudje osredotočili na 
grozote in stiske ob koncu sveta, opisane v evangeliju. Toda Jezusove besede nas 
nočejo prestrašiti. Ravno nasprotno! Kljub temu da bo med narodi velika stiska in bodo 
nastopili hudi časi, se tistim, ki zaupajo v Boga, ni treba bati: »Tedaj bodo videli Sina 
človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in 
zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.« Podobno 
pravi tudi prerok Daniel v prvem berilu: »V tistem času (velike stiske) bo rešeno tvoje 
ljudstvo« (Dan 12,1).  Bog tistih, ki zaupajo vanj, tudi v največji nesreči ne bo zapustil, 
ampak bo prišel k njim. 

To Kristusovo oznanilo je polno upanja, ki nas navdaja ob tesnobi, da bo gotovo nastopil 
naš osebni konec, pa tudi konec sveta in vesolja. A tudi ko bo vse propadlo, ko ne bo 
več nobene trdne točke, ostaja velika in edina trdnost Bog. Kristus v današnjem 
evangeliju ne govori samo, kaj bo prešlo, ampak predvsem govori o tem, kaj bo ostalo: 
»Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle«. 

Vse, kar je na svetu, bo minilo, ostalo bo samo tisto, kar je Božje. »Bog je ljubezen« 
(1Jn 4,8), zato bo ostalo to, kar smo v življenju povezali z Božjo ljubeznijo! Trudimo se 
predvsem v tej smeri. 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

SOLKAN 

  33. nedelja 
med letom 

      Začetek tedna  

   10.00  -- 
     18.00   -- 
 zaporov 

  Skupna žup. m. za žive in ++          

   +Frančiška in Jožef Peršolja 

P –   16. 11 18.00 +Anton Srebrnič 

T -  17. 11 18.00  + Vida Podgornik 

S -  18.11 18.00   za ++ Tomažič 

Č -  19.11 18.00 

 po maši  

   v zahvalo (N) 

  češčenje- molitev  

  P -  20.11. 18.00        + Robert Zadnik 

S. - 21.11.   18.00         +Boris Markič 

  33. nedelja 
med letom 

      Sv. Cecilija -          

   10.00  -- 
     18.00   -- 

zavetnica 

  Skupna žup. m. za žive in ++          

    Elvira, Jože in Jordana 
cerkvene glasbe in pevcev 

 

 CELODNEVNO ČEŠČENJE v 
noči pred nedeljo in na nedeljo 
Kristusa Kralja. V nočnih urah naj bi 
bili navzoči vsaj trije udeleženci.  

         Prosimo, da se že to nedeljo 
vpišete v pripravljen razpored na 
mizici z verskim tiskom. V kolikor bi 
zaradi višje sile bili ovirani in  bi k 
češčenju ne mogli, poskrbite za 
namestnika oz. telefonsko ( ali s 
sporočilom) obvestite župnika. 
Celodnevno češčenje letos lahko še  

posebej osmislimo z molitvijo za družine in pomembne odločitve. 

 Romanje na Ponikvo  in udeležba na koncertu »Klic dobrote« ob 25 letnici Karitas 
Vabilo na romanje je namenjeno vsem iz župnije, ki si lahko vzamete sredo, 25. novembra  
kot  dan, s katerim lahko razpolagate sami(upokojenci, samozaposleni, s pravico do 
opravičila…).Prijava za romanje najkasneje do petka, 20.nov. zvečer v župniji, da 
posredujemo število naročniku avtobusov.  Stroški -  20.-€ ; Ob prijavi  poravnate  vsaj 
polovico prispevka, kot garancijo, da ne »zaspite«. Kraj in čas odhoda bo prijavljenim 
oznanjen (ustno) v cerkvi v ned. 22.nov. pri maši,  ali osebno. 

 Sprememba pri naročilu verskega tiska v župniji Solkan: Hvala vsem, ki ste se 
odzvali. Skrajni datum je 29. november, pred začetkom adventa. 

 

 

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 15.11. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

† Bogomil Stubelj, 82 a 

P 16.11. Vogrsko ob 19
h
 † Renato Del Fabbro, 8 

T 17.11. Kromberk ob 19
h
 † Ivan Pavlin – obletna 

S 18.11. Vogrsko ob 19
h
 †† Rudolf in Marta Beltram, 14 

Č 19.11. Kromberk ob 19
h
 †† Andrej, Alojzija, Miha Belingar 

P 20.11. Kromberk ob 8
h
 Materi Božji za milost vere 

S 21.11. Kromberk ob 19
h
 †† duhovniki in dobrotniki župnije 

N 22.11. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

Za žive in †† cerkvene pevce 
 

Družinsko mašo 
oblikujejo danes 

v Kromberku 

veroučenci 6. 

razreda in starši. 

Vogrsko, današnja 

miloščina je kot 

zahvalna po 

namenu škofije 

za arhiv. Hvala. 

Molitev pred Najsvetejšim za rajne in za družine bo v Kromberku danes ob 16
h
. 

Vabljeni! 

Verouk bo reden – po urniku. 

Ob pogrebu † Zmaga Pavlina so domači zbrane darove namenili za cerkev. Bog povrni 

stokratno! 

 

 
NOVA GORICA - KAPELA  
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NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila  
 

 Večer ob božji besedi - četrtek, 19. 11. ob 19.45 - premišljevali bomo evangelij 

prihajajoče nedelje Kristusa Kralja - Jezusove besede: »Moje kraljestvo ni od tega 

sveta…«. 
 

 Predavanje za starše 2. del. torek, 17.11. ob 19.30 - VPLIV SODOBNIH 

MEDIJEV NA RAZVOJ OTROKA.  
 

 God sv. Cecilije sovpada z nedeljo Kristusa Kralja. Pri maši ob 10. uri bodo 

sodelovali župnijski, mladinski in otroški zbor. Po maši ste vsi pevci, organisti in 

zborovodje - pretekli, sedanji in bodoči - vabljeni v samostansko dvorano. 
 

 Nabirka prihodnje nedelje je namenjena za potrebe cerkvenega petja. 
 

 Nabirka zahvalne nedelje je bila namenjena za gradnjo škofijskega arhiva v 

Kopru. Zbrali smo 678,09 €. 
 

 ŽIVE JASLICE - vse ki bi bili pripravljeni sodelovati vabim na sestanek v sobo 

22. 11. ob 19.00. 
 
 
 

Goriško pastoralno območje in Aritours  

vas v svetem letu Božjega usmiljenja vabita na romanje v 

RIM, VATIKAN IN ASSISI 
15. do 18. februarja 2016 

Prijave se zbirajo po župniščih. Cena je 279 Eur. Pri prijavi se plača 50 Eur. 
 

 

Vabilo k 40-dnevni molitvi pred družinskim referendumom:  

Pred nami je 40 dni do družinskega referenduma. Gre za eno največjih preizkušenj v 

zgodovini našega naroda in države. Ali bomo dovolili ukinitev tisočletne zakonske zveze 

žene in moža? Ali bomo mamo in očeta javno in zakonsko razglasili za dve otroku 

nepotrebni osebi? 

Gre za tako nerazumne in krivične zahteve ter neverjetno močne medijske, politične in 

finančne pritiske, ki jih samo s človeškimi močmi ne moremo zdržati.  

To je v resnici vsiljen duhovni boj, v katerem je mogoče uspeti samo z delom, ki je 

podkrepljeno z gorečo in vztrajno molitvijo. 

Vse vabimo, da v naslednjih 40 dneh molijo za namen spoštovanja mame in očeta v 

Sloveniji ter za spoštovanje najbolj temeljnih pravic otrok. V ta namen vas prosimo, da 

darujete tudi svoj post, svoje trpljenje in stiske. 

Naša prizadevanja posebej izročamo v varstvo in priprošnjo Matere Marije Pomagaj, 

Kraljice našega naroda in svetega Jožefa, varuha družin in slovenskih dežel.  

Koalicija "Za otroke gre!" - Več na: http://24kul.si/40-dni-do-druzinskega-referenduma 
 

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. 

 

GOK ima srečanje pri konkatedrali v torek ob 

19
30

. 

Teden zaporov obhajamo do prihodnje 

nedelje. Molimo za zapornike in za njihove 

žrtve! 

Sveta Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe in 

petja goduje prihodnjo nedeljo. 

Rajnih se v novembru spomnimo v molitvi in 

zanje radi darujmo za maše. Poskrbimo, da bo 

na vsakem grobu tudi znamenje križa, ki je 

znak naše vere v večno življenje. 

 

GODOVI: 

 

N 15.11. 33. navadna nedelja 

P 16.11. Marjeta Škotska, kraljica 

T 17.11. Elizabeta Ogrska, redovnica 

S 18.11. Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla 

Č 19.11. Matilda, mistikinja 

P 20.11. Bazilij, škof, mučenec 

S 21.11. Darovanje Device Marije 

N 22.11. KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA 
 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

 Svete maše   

N 15.11. Zahvalna nedelja   

P 16.11.   7.30 

19.00 

 ++ Velikonja in Abram 

++ Kenda in Pavlin 

T 17.11.   7.30 

19.00 

v zahvalo za življenje 

++ Črv 

po maši slavljenje 

S 18.11.   7.30 

19.00 

++ Bremec in Vogrič 

+ Ljudmila Zadravec (30.dan) 

Č 19.11.   7.30 

19.00 

v čast Svetemu Duhu in v zahvalo 

+ Pavla Čibej 

P 20.11.   7.30 

18.00 

19.00 

za duše v vicah 

adoracija  

+ Alojz Jevšček 

S 21.11.   7.30 

19.00 

v čast Svetemu Duhu 

+ Lenard, Ernesta in Marija 

N 22.11.   9.00 za zdravje, Lemutova 8 

 11.00   za žive in pokojne župljane 

 17.00 + Silvester Možina 
 

Predstavitev kateheze Dobrega Pastirja, ki 

je namenjena otrokom od 3. do 6. leta 

starosti, je danes takoj po sveti maši ob 11. 

uri v atriju (učilnici). Pridite, da se prepričate, 

kako je to nekaj zelo dobrega. 

Prvoobhajanci s starši imajo srečanje v 

torek ob 17.30. 

Srečanje starejših bo v sredo ob 18.uri. Na 

srečanju bo sodelovala sestra Ancila. 

Srečanje staršev veroučencev 4., 5. in 6. 

razreda bo v četrtek ob 19.45. 

Mladinsko srečanje bo v petek ob 19.30. 

Srečanje strežnikov bo v soboto ob 10.uri. 

KRISTUS KRALJ – ŽUPNIJSKI 

PRAZNIK. V nedeljo, 22. novembra 

obhajamo župnijski praznik Kristusa Kralja. 

To je dan našega celodnevnega češčenja 

Najsvetejšega. Seznam skupin za češčenje je 

na oglasni deski. Sklepno somaševanje ob 17. 

uri bo vodil g. škof Jurij Bizjak. 

Pri družinski maši prihodnjo nedeljo sodeluje 2. in 3.razred. Prav tako so starši z 

veroučenci povabljeni da pridejo v petek ob 16. uri in pomagajo čistilkam počistiti cerkev. 

SPOVED pred praznikom:v petek od 17.00 bo v Mariji kapeli priložnost za sveto spoved. 

Veroučenci bodo spoved opravili v okviru rednega verouka. 

Pri miloščini zahvalne nedelje, ki je bila namenjena za škofijski arhiv v Kopru, smo zbrali 

626 Eur. Hvala.  

Obnova ravne strehe: Delo dobro poteka. Celo vreme nam je naklonjeno. Bodimo še mi 

naklonjeni in finančno podprimo. Hvala za vaš dar, ki ga oddate v koverto z napisom »Moj 

dar za popravilo strehe« ali pa nakažete na župnijski TRR: SI562450 0900 4529 761.  

 

http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila
http://24kul.si/40-dni-do-druzinskega-referenduma

