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26. nedelja med letom: maša: 9. in 11. uri

Začetni tečaj kitare se bo pričel v
8.00 + Ivanka Valentinčič
petek, 9. 10. ob 17.30. Prinesite
19.00 + starši in brat Trojer
kitaro. Prijava na:
8.00 za mir in zdravje
kristina.skibin@gmail.com
T 29.9.
19.00 ++ Lojk
Za prvi petek bo adoracija po
8.00 ++ Humar
jutranji in pred večerno mašo. Od
S 30.9.
19.00 za zdravje
17.30 naprej bo spovedoval g.
8.00 + Nada in Bogomir Mozetič Cvetko Valič. V petek dopoldne bom
Č 01.10.
19.00 + sestre Perne
obhajal na domu starejše in bolne.
8.00 ++ Bremic in Vogric
Če še kdo želi, naj sporoči.
P 02.10. 17.30 adoracija in priložnost za spoved
prvi petek
Mesec oktober je mesec rožnega
19.00 po namenih darovalcev
venca. Naj bo to mesec družinske
S 03.10. 8.00 po namenih darovalcev
večerne molitve. Vsak dan ob 19.45
1. sobota 19.00 + Marija in ++ Drašček
ste vabljeni, da se družina zbere in
9.00 + Benjamin Jurman
se povežemo preko spleta zng.si –
N 04.10.
11.00 za žive in ++ župljane
prenos v živo - in skupaj molimo.
Začetek skavtskega leta bo naslednjo nedeljo z sveto mašo ob 11. uri.
P 28.9.

Kraljica venca rožnega
Vstopamo v mesec oktober. V tem milostnem
času poglobljene molitve, h kateri nas vabi
Rožnovenska Kraljica. V njenih litanijah nosi
naslov Kraljica presvetega rožnega venca. S tem
je poudarjeno dejstvo, da je Marija povezana s
svojim Sinom, njegovim učlovečenjem,
trpljenjem in poveličanjem.
Rožni venec je čudovita šola življenja ob
Marijinem vodstvu. Nekateri Rožni venec
imenujejo kar Marijin evangelij. Medtem, ko
jagode rožnega venca drsijo skozi prste in
izgovarjamo znani novozavezni Marijin pozdrav,
naš duh in srce dobita prostor za razgovor z
Bogom.
Zato so izredno dragoceni tisti večeri, ki jih
družina preživi v skupni molitvi rožnega venca.
Tudi v letošnjem mesecu oktobru skupaj
zmolite vsaj kakšno desetko, da se boste tako
povezovali med seboj in z našim Bogom.
Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 041/695-684 (g. Dominik);
Župnija Nova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188; Župnija Kromberk: tel. 333 25 35;
041/588-964;
Župnija Solkan: tel. 300 51 36; 041/549-535. BOLNICA ŠEMPETER: nujni
obiski: g. Boris Kretič 069/985 790 // redni obiski – torek in četrtek: g. Boris Milavec 051/ 489 408.

Ne samo besede, temveč Vzemi Božjo voljo nase
dejanja.
Rabiju Gererju je nekoč
tožil eden njegovih
Grešniki pojdejo v Božje Pri Bogu ne štejejo veliko
učencev: »Neprenehoma se
besede in tudi obljube ne,
kraljestvo
učim, molim, se trudim biti
če zatem ni konkretnih
»Cestninarji in vlačuge
dober in delati dobro, in
dejanj.
Včasih
je
med
pojdejo pred vami v Božje
kljub temu ne opazim, da se
besedami
in
dejanji
kraljestvo. … Vi ste to videli
»Triglav«. Zato Jezus pravi: s tem približam Bogu.«
in se tudi potlej niste
Tedaj je rabi odgovoril:
»Ne pojde v nebeško
skesali, da bi mu verjeli.«
»Vzemi Božjo voljo nase
kraljestvo vsak, kdor mi
kakor vol svoj jarem in osel
pravi: »Gospod, Gospod«,
svoj tovor. Poglej, kako vol
ampak kdor uresničuje
živi: zjutraj gre iz hleva na
voljo mojega Očeta.«
polje, orje in ga spet peljejo
domov, in tako dan za
dnem in nič se mu ne
spremeni, toda zorano polje
Nekaj bo treba narediti …
rodi svoj sad.«
Epidemija se je zdela kakor
prikladna »egiptovska
nadloga«, da se bo človeštvo Največja slabost nas
po njej, posebej njegov
kristjanov je, da so naša
bogati del, zamislilo nad
dejanja mnogokrat daleč od
sabo in spremenilo svoje
besed.
vzorce, da se bodo stvari
končno premaknile v pravo
smer.
Pa ni bilo nič od tega.
Prazaprav je ravno narobe,
svet je še bolj tak, kot je bil
pred tem, bogati so še bolj
…to je božja volja: vaše
bogati in reveži še bolj revni. »Nikar ne zaničujmo
posvečenje.« (Mati Terezija)
grešnikov. Ko se
Biti sposoben podvomiti
kesajo, je njihovo
v svoj prav, v tem je
ponižno kesanje Bogu
spreobrnjenje srca.
ljubše kot naša vase
Včasih mora človek tudi
zaverovana svetost!«
spremeniti svojo odločitev.
(p. Albin Škrinjar)
Evangelij 26. nedelje med
letom: Mt 21, 28-32

SKUPNA OZNANILA
Antonu Martinu Slomšku se danes priporočimo posebej otroke.
Kvatrna miloščina današnje nedelje je za semenišče in
za potrebe škofije. Hvala!
Petrov novčič (nabirka namesto na sv. Petra in Pavla)
bo prihodnjo nedeljo.
Prvi petek in sobota vabita k prejemu zakramentov in
češčenju Jezusovega in Marijinega srca.
Oktober je mesec rožnega venca, ki ga radi molimo
sami, v družini ali v cerkvi.

GODOVI:
N 27.9. Vincencij, redovnik
P 28.9. Venčeslav, mučenec
T 29.9. Mihael,Gabrijel,Rafael
S 30.9. Hieronik, duhovnik
Č 01.10. Terezija Deteta Jezusa
P 02.10. Angeli varuhi
1. petek

S 03.10. Gorazd, opat
1. sobota

Frančišek, redovnik
N
04.10. rožnovenska nedelja

KROMBERK – VOGRSKO
www.facebook.com/zupnijakromberk/
Katehetska maša je danes,
Nedelja Kromberk ob 9h † Marija Vižin
27. 09.
Vogrsko ob 1030 Za žive in †† župljane
ko se priporočimo
P. 28. 09 Vogrsko ob 19h
†† Ivan in Marija Gregorič, 89 blaženemu Slomšku,
T. 29. 09 Kromberk ob 19h †† Rudolf, Frančiška in Aleš zavetniku vzgoje. Otrokom
S. 30. 09 Vogrsko ob 19h
†† Jug, Štrukelj in Ambrož
pri maši blagoslovim šolske
Č. 01. 10 Kromberk ob 19h †† starši Luzar
torbe!
P. 02. 10 Kromberk ob 19h †† Hvalič in Edi Batič
Verouk je po urniku. Kdor
S. 03. 10 Kromberk ob 19h †† Štravs in Prezelj
še ni, naj čimprej prinese
Nedelja Kromberk ob 9h Za žive in †† župljane
spričevalo in nabavi
04. 10.
Vogrsko ob 16h V čast M. B. v zahvalo, 126
potrebne pripomočke.
Prošnje za vse potrebe: danes bere 1. skupina, prihodnjo nedeljo 2.
Prvi petek: zamenjava se z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h dalje.

NOVA GORICA - KAPELA
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.
• Danes je 26. NML – Slomškova in ekumenski dan. Pri maši ob 10. uri sodelujejo
bralci Slomškovega bralnega priznanja. Po maši se bomo veselili krsta dveh deklic
Mie in Teje. Njunim staršem in družinam čestitamo.
• Biblična skupina ima redno srečanje v torek, 29. septembra ob 19.45 v
samostanski dvorani. Vabljeni.
• V sredo, 30. septembra goduje sv. Hieronim, cerkveni učitelj in po novem
zavetnik Koprske škofije.

Rožnovenska slovesnost na Vogrskem prihodnjo nedeljo: od 15h spovedovanje, od 1530
rožni venec, ob 16h slovesna maša, nato pete litanije Matere Božje in blagoslov z
Najsvetejšim ter običajen ofer. Na žalost odpade procesija in pogostitev. Povabite še
druge!
V oktobru bomo v cerkvi začeli z molitvijo rožnega venca 15 minut pred mašo.

SOLKAN

https://zupnija-solkan.si/

26 ned. med 10.00 Skupna župnijska maša za žive in +
letom 27.09. -------- PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
19.00 - - Adoracija –molitev pred Najsvetejšim
2020
19.30 .p. o. n.

• Prihodnjo nedeljo je pri nas slovesni praznik našega duhovnega očeta in
ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega. Poleg tega je tudi rožnovenska nedelja.
Nabirke pri mašah bodo namenjene podpori mladim, ki se odločijo slediti Kristusu v
duhu sv. Frančiška. Pri maši ob 10. uri bodo sodelovali FO – Frančiškovi otroci.

Z oktobrom večerne svete maše ob
19.uri; ob koncu okt. prehod na 18.30
Molitev rožnega venca - 20 minut
pred mašo. Ko v župniji ni maše, je
P. 28.09. 19.30 +Dragica Pirš
molitev rožnega venca ob uri, ki je
T. 29.09 19.30 +Milena in Julij Srebrnič
predvidena za mašo.
S. 30.09 19.30 ...
Uresničujmo naročilo
iz Marijinih
Č. 31.09 19.30 + Maruška Urbančič (xy)
prikazovanj v Fatimi: » Molite ...rožni
- po maši adoracija - molitev rožnega v.
venec!«;tudi za mir v svetu in srcih ljudi.
Urnik maš v oktobru ob 19.uri
P. 01.10 19.00 v čast Jezusovemu srcu
Novi deseterici prijateljev(ic)
S. 02.10. 19.00 za duhovne poklice
Jezusa v evharistiji voščimo, da bi
27 ned. med 10.00 Skupna župnijska maša za žive in +
srečno nadaljevali pot;
vsem v
letom 04.10. 18.30 - - Adoracija –molitev pred Najsvetejšim
pripravi sodelujočim, pa zahvala z
2020
19.00 p.o.n.
željo, da bi jih tudi v naprej podpirali in
rožnovenska n.
vključevali v molitev, ter s pričevanjem
življenja po evangeliju. Sodelavcev, ki se trudijo v smeri izpolnitve Božjega načrta ni nikoli
preveč ... hudo bi bilo, če se mu upiramo.

• Vincencijev koledar vam je na voljo po nedeljski sveti maši. Prostovoljni prispevki
so namenjeni projektom Vincencijeve dobrodelne družbe z Mirnskega gradu. Vsako
leto pomagajo ljudem v stiski.

Namesto na prvi petek nam je bila dana možnost za spoved s strani patra s Svete Gore
pretekli teden. Spoved – možnost za zakrament sprave omogoča tudi župnik v povezavi z
večerno mašo ali po dogovoru. Sv. pater Pij iz Pietrelcine, sv. Janez Vianey -Arški župnik,
p. Leopold Mandić - spovedniki priprošnjiki za dobro spoved – prosite za nas!

• Prvi četrtek, petek in sobota bodo v tem tednu. Na prvi četrtek vabimo ob 18.30 k
molitveni uri za nove duhovne poklice. V petek obiščemo bolnike na domu, v DUNG
je redna maša ob 14. uri. Zvečer ob 18.45, pred Najsvetejšim, molimo litanije, prav
tako v soboto. Vabljeni.
• TRANSITUS – spomin smrti sv. Frančiška bo v soboto ob 19. uri po sveti maši.
Vsi, ki vam je sv. Frančišek blizu, vabljeni.
• Otroški zbor bo imel prvo vajo v nedeljo, 27. septembra ob 9. uri. Vabimo
otroke od 1. do vključno 5. razreda. Vabljeni tudi predšolski otroci.

