
 

PON 
18. 5. 

sv. Feliks 
Kantališki 

TOR 
19. 5. 

sv. Teofil iz 
Curteja 

 

SRE 
20. 5. 

sv. Bernardin 
Sienski 

ČET 
21. 5. 

sv. Krištof 
Magellanes 

PET 
22. 5. 

sv. Emil 

SOB 
23. 5. 

sv. Socerb 

Ž U P N I J A  K A P E L A  
NOVA GORICA 

zupnija.kapela@gmail.com 
http://www.samostan-kostanjevica.si/ 

SVETI DUH – NOVOST IN POSLANSTVO 
»Današnje bogoslužje je ena sama molitev, ki jo Cerkev skupaj z 
Jezusom dviga k Očetu, da bi obnovil izlitje Svetega Duha. Vsak od nas, 
vsaka skupina, vsako gibanje, ki je v soglasju s Cerkvijo, se obrača na 
Očeta in prosi ta dar. Cerkev tudi danes, kakor ob svojem rojstvu, skupaj 
z Marijo kliče: 'Veni Sancte Spiritus! – Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih 
vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni'. … 
»Novosti se vedno malo bojimo, saj se počutimo bolj varne, če imamo 
vse pod kontrolo, če smo mi, ki ustvarjamo... Podobno je tudi z Bogom. 
Pogosto hodimo za njim, ga sprejmemo, a le do neke mere... Novost", ki 
jo Bog prinaša v naše življenje, je to, kar nas resnično uresničuje, to kar 
nam daje resnično veselje, vedrino, saj nas Bog ljubi in nam hoče samo 
dobro.« … 
 »Vprašajmo se, smo odprti Božjim presenečenjem? Ali pa se zaradi 
strahu zapremo novosti Svetega Duha? Imamo pogum, iti po novih 
poteh, ki nam jih Božja novost ponuja ali pa se jih branimo in se 
zapiramo v zakrnele strukture, ki so izgubile sposobnost sprejemanja?« 
»Če pa se pustimo voditi Svetemu Duhu, bogastvo karizem, raznolikost 
in različnost nikoli ne vodijo v spor, saj nas On spodbuja živeti različnost 
v občestvu s Cerkvijo. Hoditi skupaj v Cerkvi pod vodstvom pastirjev, je 
znamenje Svetega Duha. Cerkvenost je temeljna značilnost vsakega 
kristjana, skupnosti, gibanja.« … 
»Sem odprt za skladnost Svetega Duha in tako preraščam vsak 
ekskluziven? Se Mu pustim voditi tako, da živim v Cerkvi in s 
Cerkvijo?«… 

Sveti Duh je namreč duša poslanstva... daje nam pogum, da gremo na 
poti sveta, da tja prinašamo evangelij. Sveti Duh nam odpira 
obzorja in nas vodi na bivanjska obrobja zato, da bi oznanjali 
življenje po Jezusu Kristusu. Vprašajmo se ali imamo težnjo 
zapirati se vase, v skupino ali pa pustimo, da nas Sveti Duh odpre 
za poslanstvo.« 

Iz pridige papeža Frančiška na Binkošti leta 2013 

 

ORATORIJ 2015 
bo potekal od 6. do 11. julija na Kapeli. Pod naslovom HOČEM BITI SVET 
bomo spoznavali sv. Dominika Savia. Prijave in informacije na 
oratorij.nova.gorica@gmail.com ali na GSM 031 238 702 (Marko). 
Namenjen je otrokom starim od 5 do 13 let, starejši se nam lahko pridružijo 
kot animatorji. Naslednje srečanje za animatorje je v petek 22.5. ob 20. uri. 

NED 
5. 1. 

BINKOŠTI 

 

OBVESTILA 
 Glasba z vrtov sv. Frančiška - torek, 19. maj, ob 20. uri - GD NOVA SE 

PREDSTAVI Nastopili bodo: Pihalni ansambel NOVA in Ansambel violončel 
NOVA. 

 Večer za starše – četrtek, 21. 5. ob 19.45. – Tokrat zadnjič. 

 Prihodnjo nedeljo bo 12 otrok iz 3. razreda prejelo prvo sveto obhajilo. Otroci 
so se na ta dan pripravljali pri verouku in pri dodatnih urah, kjer smo gojili 
odnos do Jezusa ter se pripravljali na slovesni dan srečanja. Vodila jih je 
katehistinja Leonarda. Peti pa jih je učila ga. Martina Madon. S starši smo se 
srečevali vsak mesec in povezovali pripravo v družini z rastjo pri verouku. Vse 
do, da bi otroci in starši v Jezusu odkrili prijatelja in vzornika. Vse priporočam 
v molitev v teh dneh binkoštne devetdnevnice.  

 Danes se veselimo z zakonci, ki obhajajo letos okroglo obletnico poroke. Za 
zgled njihove zvestobe se jim zahvaljujemo in želimo njim in njihovim 
družinam obilo Božjega blagoslova.  

 Župnijsko romanje na Sveto Goro bo 31. 5., na zadnjo nedeljo v maju. Pri 
maši ob 10. uri se bomo svetogorski Mariji zahvalili in jo prosili naj še naprej 
milostno skrbi za nas. Ta dan ne bo na Kapeli maše ob 10. uri. Po maši se 
bomo zbrali na prostoru med romarskim domom in samostanom ter na 
skupno mizo dali to kar bomo prinesli s seboj za kosilo. Sveta gora nam je 
preblizu, zato tja ne moremo peš. Vsak dan jo gledamo, zato se zadovoljimo s 
pogledom nanjo. Prestrma je, da bi se povzpeli nanjo. Previsoka, da bi se 
sklonila k nam. Pa vendar, kdor s k njej odpravi poroma, samo kdor jo osvoji, 
tega ona osvoji in v srce se zapiše tistemu, ki na njej ponižno prsi milosti. Zato 
vabljeni, da kot župnija poromamo k naši Materi in jo prosimo milosti.  

 Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi – četrtek 4. 6. je slovesni in zapovedani 
praznik. Da bo slovesnost lepa in da se bomo nanjo lahko pripravili vabim vse, 
ki ste pripravljeni sodelovati na pripravljalno srečanje v sredo, 26. 5. ob 
19.45, kjer si bomo po duhovnem uvodu razdelili delo, da bo procesija lepo 
potekala. Veroučenci bodo pri verouku izdelali bandera.  
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