
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZAHVALNA NEDELJA 

 

V dobi razvitega gospodarstva se 
marsikomu zdi nesmiselno, da bi se Bogu 
zahvaljeval za tisto, kar je storil 
pravzaprav človek sam s svojo 
iznajdljivostjo. Celo kmet, ki je bil včasih 
tako odvisen od narave, Božje volje, zdaj 
bolj samozavestno dela in je brez bojazni, 
da ne bi uspel, ker mu zavarovalnica 
povrne škodo, če je nastala zaradi 
poplave, toče, požara in podobno. Na prvi 
pogled izgleda, da današnji človek ne 
potrebuje Boga in da se mu na zahvalno 
nedeljo nima za kaj zahvaljevati. 

Ali ne gledamo na vse stvari preveč 
površno? Smo res že tako neodvisni od 
Boga? Ne dajmo se zaslepiti razviti 
civilizaciji in statistikam uspeha. Zemlje 
in njenih sil še zdaleč nimamo v oblasti. 
Še vedno je vse v rokah Stvarnika. Za 
skrivnostjo, ko vzkali seme in poženejo 
sadeži, ne stoji samo naše razumno in 
trdo delo, ampak tudi ljubezniva in 
zvesta Božja skrb. On nam končno daje 
vse, s čimer moremo razpolagati in se 
okoriščati. Nenazadnje nam je podaril 
tudi življenje in možnost, da s svojo glavo 
razmišljamo in z rokami delamo. Zato mu 
tudi gre vsa zahvala. 

Naša praznična daritev na zahvalno 
nedeljo naj bo torej združena s tem, da se 
mu zahvalimo za svoje življenje in vse, 
kar z njim prejmemo. Vse to mu 
položimo na oltar in mu recimo eno 
samo a iskreno besedo: Hvala! 

DVA UBOGA NOVČIČA (Mr 12,38–44) 

Pogosto pri vzgoji otrok ne žanjemo sadov 
svojega dela. Podoben občutek jalovosti 
imamo pri vsakdanjem delu, enoličnih 
obveznostih ali ponavljajočih se dolžnostih. 
Kako težko se je lotiti takih del!  

Pa je vendar naš napor pomemben, kakor 
sta bila dragocena novčiča uboge vdove. Ta 
dva sta pred ljudmi malo veljala, pred 
Bogom pa veliko, ker je uboga žena 
ogromno žrtvovala. Bog namreč gleda 
drugače kot človek: Bog gleda na naše 
prizadevanje, kot na dar uboge vdove: na 
zunaj je skromen, Bogu pa je dragocen, ker 
je vanj položena ogromna žrtev. Bog ne bo 
sodil po uspehih našega dela, ampak po 
trudu, ki smo ga vložili vanj. Tudi naše delo 
ali naš napor ni vreden toliko, kolikor 
priznanja mu dajo ljudje, marveč toliko, 
kolikor smo se potrudili ali koliko napora 
smo vložili vanj.  

Bog zna blagosloviti tudi človeško nemoč, 
če je le naš namen pravi. To zgovorno 
poudarja prvo berilo. Vdova iz Sarepte je 
imela malo moke in olja, a je bila 
pripravljena to darovati preroku, Božjemu 
poslancu. In Bog je njeno žrtev obilno 
blagoslovil, saj »moka v loncu ni pošla in 
olja v vrču ni zmanjkalo« (1 Kr 17,16). 

Prosimo, naj Gospod tako obilno 
blagoslavlja tudi naše skromne sposobnosti 
in naj nam pomaga, da mu jih bomo dali 
velikodušno na voljo. 

 
 

SOLKAN 

 32. med letom 
           8.november 2015 
 zahvalna ned. 

    10.00  -- 
     

       18.00 

Skupna žup. m. za žive in ++      

Dar pri mašah na zahvalno ned. za škofijski  arhiv 

za družino (J.M.) 

P –   9. 11 18.00 +Bernarda Mugerli 

T -  10. 11 18.00  + Zavrtanik Lilijana 

S -  11.11 18.00 
 

  + Simon Bizjak 
  po večerni maši srečanje katehistinj 

Č -  12.11 18.00 

 po maši  

   +Gašperšič Marija in Viljen 
  češčenje- molitev  

  P -  13.11. 18.00        za mir in dobre odnose v družinah 

S. - 14.11.   18.00        +Silvana Kancut 

  33. nedelja 
med letom 

      Začetek tedna  

   10.00  -- 
     18.00   -- 
 zaporov 

  Skupna žup. m. za žive in ++          

   +Frančiška in Jožef Peršolja 

 

Leto 2016  bo za župnijo Solkan 

priložnost, da se bomo spomnili 

90 letnice, v prvi svetovni vojni 

uničene,in  1926  obnovljene in 

posvečene župnijske cerkve sv. 

Štefana; spomnili se bomo 50 

letnice smrti ( + 21.06.1966, Krk)  

rojaka, dr. Josipa Srebrniča, 

škofa na Krku in 190 letnice 

rojstva (2.febr.1876 Solkan). 

Načrtujemo župnijsko romanje. 

  Verouk po običajnem urniku.  

Romanje na Ponikvo  in udeležba na koncertu »Klic dobrote« ob 25. obletnici Karitas 
Vabilo na romanje je namenjeno vsem iz župnije, ki si lahko vzamete sredo, 25. novembra  

kot  prost dan. Prijava za romanje: najkasneje do petka, 20.novembra zvečer .  Stroški: 20 €. 

Ob prijavi  poravnate  vsaj polovico prispevka. Kraj in čas odhoda bo prijavljenim 

oznanjen (ustno) v cerkvi v ned. 22. novembra pri maši ali osebno. 

 Sprememba pri naročilu verskega tiska v župniji Solkan: Hvala vsem, ki se odzivate. 

Pohitite! 

 Zahvalna nedelja je za našo župnijo, tudi nedelja, ki je zaznamovana z zahvalo 

zakonskih jubilantov. Po maši se srečamo v veroučnem prostoru v nadstropju župnišča, tudi 

če ste  pozabili na priglasitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KROMBERK - VOGRSKO 

N 08.11. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

†† Franc in Julka Plahuta, 86 

P 09.11. Vogrsko ob 19
h
 †† starši Fornazarič, 64 f 

T 10.11. Kromberk ob 19
h
 † Zmago Pavlin – osmina 

S 11.11. Vogrsko ob 19
h
 † Alojz Jarc, 30 a - obletna 

Č 12.11. Kromberk ob 19
h
 † Remigij Rožič 

P 13.11. Kromberk ob 8
h
  † Marija Pavlin, V. V. 118 

S 14.11. Kromberk ob 19
h
 

Za žive in ††, Pod 

Škabrijelom 19 

N 15.11. 
Kromberk ob 9

h
 

Vogrsko ob 10
30

 

Za žive in †† župljane 

† Bogomil Stubelj, 82 a 
 

 Sv. Justa, mučenca, kot 

zavetnika cerkve in župnije 

počastimo na Vogrskem 

danes. Od 9
30

 dalje je 

molitvena ura, po maši pa 

ofer za cerkev (miloščina 

zahvalne bo 15. novembra). 

Zakonski jubilanti, v 

Kromberku danes molimo za 

vas pri zahvalni maši. 

Iskrene čestitke! 

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

Verouk je reden – po urniku, le na Vogrskem pride 5. r. ob 18
30

. Birmanski kandidati, 

prihodnjo nedeljo sodeluje 3. skupina. 

Družinsko mašo prihodnjo nedeljo oblikuje 6. razred. 

Zmago Pavlin, Barje 1 (67 let) je bil pokopan pri Sv. Trojici 3. novembra. Gospod, daj mu 

večni pokoj! 

 

 

NOVA GORICA - KAPELA  
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NOVA GORICA - KAPELA  

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila  
 

 Zahvaljujem se veroučencem 3. razreda za pripravo družinske maše. 
 

 Večer za zakonce - četrtek, 12. 11. ob 19.45. Tema so čustva med zakoncema. 

Vsak mesec bomo predstavili eno. 
 

 OFS - Danes imajo svoje redno mesečno srečanje člani Frančiškove družine ob 

16. uri. 
 

 Birmanske skupine - v sredo, 11. 11. ob 19. uri se birmanci zberejo v birmanskih 

skupinah s svojimi animatorji. 
 
 
 

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 do zasedbe prostih mest.  

Cena je 279 Eur. Program romanja dobite na mizi za tisk. Pri prijavi se plača 50 Eur. 

 

ŠKOFOVA ZAHVALA  
 

Letošnja zahvalna nedelja se pridružuje 32 nedelji med letom, ki s svojimi branji 

postavlja pred nas dve vdovi, ki dajeta za služabnike Gospodove svoje zadnje 

prihranke: vdova v Sarepti v prvem berilu za preroka Elija, vdova v Jeruzalemu v 

evangeliju za služabnike templja. 
 

Lansko leto sem svojo zahvalo namenil vsem dragim dušnim pastirjem in vsem 

njihovim sodelavcem, ki zbirajo naše župnijske skupnosti, vsem ljubečim očetom in 

materam, ki pomnožujejo in vzgajajo naše domače Cerkve, vsem bratom škofom, ki 

služijo našim krajevnim Cerkvam, in svetemu očetu Frančišku, ki tako pogumno stopa 

pred vso vesoljno Cerkvijo.  
 

Letos pa bi se v imenu vseh naštetih rad na poseben način zahvalil vsem ubogim 

vdovam, to je vsem tistim, ki se po zgledu še drugih svetih žena v evangeliju (Lk 8,3) 

in svetih mož v Apostolski delih (2,45) žrtvujete za Božje kraljestvo dajete od svojega 

uboštva vse, kar imate, pogosto dobesedno tudi vse svoje imetje in vse svoje 

premoženje.  
 

S Kristusom tako tudi vi, kakor pravi današnje drugo berilo, vstopate v svetišče samih 

nebes in se pridružujete tistim, ki zaupno pričakujejo njegov drugi prihod. Naj vam 

Gospod po svoji obljubi povrne stokratno že v tem življenju, v prihodnjem veku pa 

vam nakloni večno življenje (Mr 10,29-30). Hvala vam, hvala za vse!   
 

Jurij Bizjak, koprski škof 
 

 

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. 

 

Zahvalna nedelja: miloščina današnje nedelje je 

po namenu Škofije za škofijski arhiv v Kopru. 

Hvala! 
 

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. Prispevek za 

predavanje 10€.  

 

GODOVI: 

 

N 8.11. Zahvalna nedelja 

P 9.11. Posvetitev lateranske bazilike 

T10.11. Leon Veliki, cerkveni učitelj 

S 11.11. Martin, škof 

Č 12.11. Jozafat Kunčević, mučenec 

P 13.11. Stanislav Kostka, redovnik 

S 14.11. Lovrenc Irski, škof 

N 15.11. 33. nedelja med letom 
 

Škofijski pastoralni dan na temo »Družina – domača Cerkev«  bo v soboto od 9. do 14. 

ure v Škofijski gimnaziji v Vipavi. Lahko se vsak pridruži. 

 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

 Svete maše   

N 8.11. Zahvalna nedelja   

P 9.11.   7.30 

19.00 

 za rajne 

+ Ana in Marija Rijavec 

T10.11.   7.30 

19.00 

+ Dorica Mozetič 

+ Ljudmila Kralj 

po maši slavljenje 

S 11.11.   7.30 

19.00 

za zdravje, mir in dober namen 

+ Robert in Zorka Strgar 

Č 12.11.   7.30 

19.00 

++ Kavčič in Fučka 

+ Juština in Ivan Gorjan 

P 13.11.   7.30 

18.00 

19.00 

za duše v vicah 

adoracija  

+ Aljoša Testen 

S 14.11.   7.30 

19.00 

+ Angel Nemec 

+ starši Čebron in Bužinel 

N 15.11.   9.00 v zahvalo 

 11.00   za žive in pokojne župljane 

 19.00 + Ivanka Stibil, Ustje 
 

Kateheza Dobrega Pastirja, ki je 

namenjena otrokom od 3. do 6. leta starosti, 

je ob ponedeljkih ob 16.45. Kratka 

predstavitev staršem in otrokom bo naslednjo 

nedeljo po sveti maši ob 11. uri v atriju 

(učilnici). Pridite, da se prepričate, kako je to 

nekaj zelo dobrega. 

Ustanavljamo zakonsko skupino, ki se bo 

srečevala enkrat na mesec. Prvo srečanje bo v 

sredo ob 19.45. Vabljeni vsi, ki vam je 

vrednota kvaliteten odnos v zakonu. Lahko 

se pridružijo tudi tisti, ki že živite skupaj, pa 

čeprav še niste cerkveno poročeni. 

Župnijska karitas ima srečanje v sredo po 

večerni maši. 

Srečanje staršev veroučencev 1. in 2. 

razreda bo v četrtek ob 19.45. 

Mladinsko srečanje bo v petek ob 19.30. 

Srečanje starejših bo v soboto ob 15.uri. Na 

srečanju bo možno prejeti bolniško 

maziljenje. Sveto mašo bo vodil p. Miha. Po  

maši bo še družabno srečanje. Omogočite starejšim, da se srečanja udeležijo.  

Pri družinski maši prihodnjo nedeljo sodeluje 5.razred. Prav tako so starši z veroučenci 

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

Obnova ravne strehe: Delo se je začelo v ponedeljek in teče po planu. 

Vabim vse, da podpremo to delo. Svoj dar lahko daste v miloščino ali 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

