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Iz evangelija:  
(Mr 9,36–37) 

 
In vzel je otroka,  

ga postavil v 
sredo mednje 

in ga objel ter jim 
rekel:  

 

»Kdor koli 
sprejme  

katerega izmed 
takih otrok  

v mojem imenu,  
mene sprejme;  
in kdor mene 

sprejme,  
ne sprejme mene,  

marveč tistega,  
ki me je poslal.« 

-------------------------------------- 

 

Kdor resnično sprejme 
Kristusa v svoje srce 
in na sebi izkusi Božjo 
ljubezen, bo sposoben 
velikih stvari. 
 

Sposoben bo narediti 
prvi korak do drugega 
in sprejeti tisto, česar 
sicer ne bi zmogel. 
Sposoben se bo 
odpovedati prvemu 
mestu, ne da bi bil 
zaradi tega zagrenjen, 
saj je prej okusil »kako 
dober je Gospod« (Ps 
34,9). 

 

Gospod, jaz naj bom otrok evangelija? 
 

Gospod, jaz, ki rad zapovedujem  

in si druge podrejam, kot se mi pač ljubi?  
 

Jaz, ki hočem biti največji?  
 

Jaz, ki sem svojeglav in rad prisilim druge,  

da so tiho, da najprej mene poslušajo?  
 

Jaz, ki planem v jezi, da bi drugi popustili mojim muham?  
 

Zares jaz, Gospod? 
 

Gospod, naredi iz mene otroka evangelija.  
 

Vzemi me v svojo šolo!  
 

Nauči me tvoje zapovedi,  

po kateri se na prvem mestu ljubi Boga  

in na prvem mestu služi svojemu bližnjemu.  
 

Nauči me, da bom pozorno poslušal tvojo besedo,  

ki hoče spremeniti moje življenje!  
 

Vzgajaj me proč od ošabnosti in laži!  
 

Pouči mojega duha, da iščem samo tebe  

in ti sledim z vsem srcem.  
 

Gospod, kako rad bi bil otrok evangelija! 
A. Hari, Srečanje z Jezusom danes 

 

 

 

SOLKAN 

N 20.9. 10.00 

srečanje 

19.00 

Skupna žup. m. za žive in ++ 

   staršev in prvoobhajancev  

  za ++ druž. Mis 

P 21.9. 19.00  + Boris Markič 

T 22.9. 19.00 +Ana Rutar 

S 23.9. 19.00 +Jožefa in Anton Komel; Ludvik 

Č 24.9. 19.00 

 po maši  

 ob obl. smrti +Komel Kamilo 

češčenje - molitev 

P 25.9.  

19.00       

čiščenje cerkve po dogovoru ; 

+druž. Volk 

S 26.9. 17.30 

19.00  

 spoved za domače in prvoobhaj. 

 

N 27.9. 10.00 

župnijski 

19.00 

Skupna žup. m. za žive in ++  

praznik  prvega svetega obh.  
za vse prvoš. in blagoslov vse leto 

 

Vse, ki ste na katehetsko 
nedeljo podprli naše veroučence 
in  njihove družine pri skupni 
župnijski maši z osebno in 
skupno molitvijo in pri njej na 
različne načine s kora navzdol 
sodelovali prosimo, da ostanete 
zvesti temu delu, ki se ne da v 
celoti meriti in je človeškim 
očem v veliki meri skrito. 
Kateheti smo lahko na več 
načinov. Vaš župnik. 

P.s.: Udeležba  v skup. 9. 
razreda.pri verouku ta teden za 
100% večja  
 

 

-  Možnost za spoved imamo v tem tednu v pripravi na prvo sv. obhajilo in z 

mislijo na prvi petek (na prvi petek zato ne bo patra  s Svete Gore),  ker bo z 

nami že v soboto- 26. sept. , od 18.00 dalje.  Pred prvim petkom in na prvi petek 

bo na razpolago za spoved župnik 

  Napoved dogodkov, ki so zanimivi za vse župnije preberite na 2.str.- SKUPNA 

OZNANILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 KROMBERK - VOGRSKO 

N 20.9. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

† Slovenka Mladovan - obletna 

Za žive in †† župljane 

P 21.9. Vogrsko ob 19h  Bogu v zahvalo, 69 

T 22.9. Kromberk ob 19h † Vanda Čefarin 

S 23.9. Vogrsko ob 19h † Jožef Fornazarič, 79 

Č 24.9. Kromberk ob 19h V čast Materi Božji v zahvalo 

P 25.9. Kromberk ob 19h † Ivan Pavlin 

S 26.9. Kromberk ob 19h † Edi Winkler 

N 27.9. Kromberk ob 9h 
Vogrsko ob 1030 

Za žive in †† župljane 

† Hine Orel, 107 
 

Urnik verouka:  
- Na Vogrskem ob ponedeljkih: 

5.r. ob 17
h
 (prvi ponedeljek v 

mesecu ob 18
30

), 6.r. ob 17
h
, 1. 

in 2.r. ob 17
45

, 3.r. ob 17
45

.  
 

- V Kromberku: 1.r. torek ob 

18
h
, 2.r. sreda ob 16

h
, 3.r. torek 

ob 17
h
, 4.r. sreda ob 18

h
, 6.r. 

sreda ob 17
h
, 7.r. četrtek ob 16

h
, 

8A torek ob 16
h
, 8B četrtek ob 

18
h
, 9.r. četrtek ob 17

h
. 

 Starši 7. in 8. razreda, pridite na srečanje v sredo (23.9.) ob 20. uri. 
 

 Župnijska karitas ima srečanje v Kromberku v petek (25.9.) po maši. 

 

Št. 47 / 20. 9. 2015 / 25. nedelja med letom 



 

KVATRNICO na Mirenskem Gradu obhajajo 
danes, 20. septembra. Ob 16.00 bo slovesna 
maša. Pol ure prej bodo pete litanije. 

Katehumenat  se nadaljuje ob nedeljah ob 18. 
uri v Novi Gorici. 

Goriška območna karitas ima srečanje v 
torek ob 19.30 v Novi Gorici. 

Priprava na krst bo v sredo ob 19.30. 

Delavnice molitve in življenja  so ob četrtkih 
od 17.h do 19.h v prostorih cerkve Kristusa 
Odrešenika. 

 

GODOVI: 
 

N 20.9. 25. nedelja med letom 

P 21.9. Matej, apostol 

T 22.9. Mavricij, mučenec 

S 23.9. Pij, spovednik 

Č 24.9. Anton Martin Slomšek, škof 

P 25.9. Sergij Radoneški, menih 

S 26.9. Kozma in damijan, mučenca 

N 27.9. 26. nedelja med letom;  

Slomškova nedelja 
 

 

Kvatrna miloščina prihodnje, Slomškove nedelje bo za semenišče in za potrebe 
škofije. Hvala dobrotnikom! 

SKUPNA OZNANILA 

NOVA GORICA 

 Svete maše   

N 20.9. 25. nedelja med letom   

P 21.9.   7.30 

19.00 

+ Franc Štavar 

+ Cvetko Kante (8.dan) 

T 22.9.   7.30 

19.00 

v čast Svetemu Duhu 

+ Notburga Medvešček 

po maši slavljenje 

S 23.9.   7.30 

19.00 

za rajne 

za srečno vožnjo 

Č 24.9.   7.30 

19.00 

+ Janko Medved 

v dober namen 

P 25.9.   7.30 

18.00 

19.00 

za rajne 

adoracija in priložnost za spoved 

+ Martina Kosmač 

S 26.9.   7.30 

19.00 

++ Kapitan 

++ Ferjančič in Kožuh 

N 27.9.   8.00 + Manda Bender in Marko Ilič 

 10.00   za župljane 

 19.00 + Zlatka Kobal 
 

Starši veroučencev 1. in 2.razreda 
imajo srečanje v ponedeljek ob 

19.45. 

Začetni tečaj učenja kitare je ob  

četrtkih, ob 17
30

. 

Mladinci imajo srečanje v petek ob 

19.45. 

Otroški pevski zbor vabi nove 

pevce od 1. do 6. razreda OŠ. Vaje 

imajo ob nedeljah ob 9. uri. 

Vabimo vse otroke, da se pridružijo 

zboru. 

Mladinski zbor vabi mlade od 7. 

razreda OŠ naprej. Vaje imajo ob 

petkih ob 18.uri. 

Odrasli pevski zbor ima vaje ob 

četrtkih ob 19.30. lepo je peti Bogu. 

Pridružite se, da bo naša čast Bogu 

še lepša. 

Pred enim letom se je poskusno nastavilo urnik nedeljskih svetih maš ob 8. in ob 10.h. 

Po pogovoru z mnogimi ljudmi, župnijskimi skupinami, duhovniki in škofom, bodo 

od oktobra naprej redne nedeljske svete maše ob 9., 11. in ob 19.uri.  
Razlogov je več. Naj omenim le, da je ob nedeljah 8.ura zelo zgodnja, da ima mesto 

Nova Gorica še pestrejšo ponudbo maš po različnih urah, da bo ob 11. uri družinska 

maša, pri kateri bodo redno sodelovali veroučenci, otroški in mladinski zbor …… 

 

NOVA GORICA - KAPELA  

 Frančiškovi pustolovci - v soboto, 26. 9. ob 10. uri bo prvo srečanja. Z otroci 
od 5. razreda naprej bomo stopali na kraje, kamor še ni stopila človeška noga, 
pridobivali izkušnje in spoznavali drzne korake sv. Frančiška. Pridi, ne bo ti žal. 
(Srečanja bodo potekala v naravi.) 
 

 Prihodnjo nedeljo oblikujejo družinsko sv. mašo ob 10. uri otroci 7. razreda. 
 

 Prihodnjo nedeljo pričnemo zbirati mašne namene za mesec november. 
Prostih je še nekaj maš v oktobru. 
 

 V POLNOSTI PRISOTEN… Bodi tudi ti! 
 

 Frančiškova nedelja - 4. oktober, dan celodnevnega češčenja Jezusa v 
Najsvetejšem zakramentu. Dan, ko si lahko vzameš čas za osebno srečanje z 
Gospodom! 

 

Bolj ko si človek želi Boga, več od njega prejema  
in posledično more toliko več podariti bližnjemu. 

(Tomaš Špidlik) 
 

 

 

NOVO  VODSTVO  DEKANIJE 

Po preteku mandata dekanske 
službe g. Alešu Rupniku so 
duhovniki dekanije Nova Gorica 
izbrali in škof je potrdil za dekana 
dekanije Nova Gorica g. Alojzija 
Kržišnika in za prodekana g. Aleša 
Rupnika in g. Alojza Subana.  

Naloga dekana je povezovanje 
duhovnikov v dekaniji, spodbujati 
skupno pastoralno dejavnost in 
skrbeti za urejeno sodelovanje 
cerkvenih ustanov v dekaniji.   

Prodekan je dekanov pomočnik in 
namestnik, ki pomaga dekanu pri 
vsem njegovem delu v dogovoru z 
njim in ga nadomešča, kadar je ta 
zadržan ali oviran. 

Radi molimo za duhovnike, da jih 
vodi Sveti Duh. 

 

 

 

 
 

DRUŽINA – DOMAČA CERKEV 

Letošnje leto bo zaznamovano zaradi sinode o 
družini v Rimu z lepoto ali problematiko 
družine. 

Zato se pripravlja Škofijski pastoralni dan, ki bo 
v dvorani Škofijske gimnazije v Vipavi v soboto, 
14. novembra 2015 od 9. do 14. ure. 

Na prireditev so povabljeni člani pastoralnega 
in gospodarskega sveta, člani Karitas, bralci in 
pevci, molivci in katehistinje, zakonske skupine 
… vsi sodelavci v župniji. 

Rezervirajte si čas, da se boste lahko udeležili 
tega dogodka. Škofijski pastoralni dan 
priporočamo  v molitev. 

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. 

 

Goriška dlan – dobrodelni koncert, ki ga 

pripravlja Goriška območna karitas, bo 

v petek, 9. oktobra. Prihodnjo nedeljo 

bodo člani ŽK prodajali vstopnice. 

 


