NOVA GORICA
N 15.11. maša: ob 9. uri
P 16.11. 19.00 + g. Dominik Brus
T 17.11. 8.00 za druge pokojne
S 18.11. 8.00 ++ Bremic in Vogric
Č 19.11. 8.00 ++ Žorž
P 20.11.

18.00 adoracija

Št. 37 / 15.11.2020 / 33. nedelja med letom

http://zng.si/
• Verouk bo potekal na daljavo.
Veroučenci bodo dobili navodila
po e-pošti.
• Skupina za ločene ima srečanje v
torek ob 20. uri po Zoomu. Če se še
kdo želi pridružiti, naj se mi prijavi.

19.00 ++ Abram in Velikonja
S 21.11. 19.00 ++ Marija, Milenka, Darko • Zakonska skupina ima srečanje v
sredo ob 20.00 po Zoomu.
N 22.11. 9.00 za žive in ++ župljane
• Starši veroučencev 6. in 7. razreda imajo srečanje v četrtek ob 20. uri preko
Zooma.

Mt 25, 14 – 30
ZVESTOBA V MALEM

Teden zaporov 15. do 21. novembra
2020 nosi naslov »Združeni v zaporu«.
Teden zaporov krščansko skupnost vabi k
molitvi za vse, ki jih zapor zaznamuje: za
zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve
kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za
delavce in prostovoljce v zaporih in za
kazensko pravni sistem.
Več na: center-ecce.si.

• Naslednjo nedeljo bo praznik Kristusa Kralja, praznik naše župnije. Letos ga
bomo praznovali drugače. Ker ga ne moremo praznovati v občestvu, ga počastimo
z celodnevnim češčenjem. Vsi, ki se prijavite, boste razporejeni po 20 minut čez
cel dan, da počastimo Kristusa. Skupina je lahko ena družina ali posameznik.
Sporočite svojo pripravljenost. Neprijavljeni ne bodo mogli priti v cerkev.
• Ker so svete maše brez ljudstva, vas vabim, da se pridružite župnijski sveti maši
po spletu www.zng.si – prenos v živo.
• Ker ni miloščine, vas prosim, da nakažete svoj dar na župnijski TRR: SI56 0475
0000 3312 892. V tem času prihodkov ni, izdatki pa so. Hvala za razumevanje.
UMRL BOŠ
ZA NOVO ŽIVLJENJE
V svojem najglobljem bistvu se
težko sprijaznimo z grozljivim
nesmislom dokončne smrti.
Biološko gledano je umiranje
naravni
konec
naravnega
življenjskega procesa.
Toda gotovo slutiš, da je v tebi
navzoče nekaj, kar je drugačno in
globlje kot tvoje telo.
Umrl boš, toda živel boš dalje.
Drugače.
Če lahko to veruješ, te bo vsega
prevzelo.
Našel si košček izgubljenega raja.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

Marija izprosi od svojega Božjega Sina ob
umiranju milost, da se še o pravem času
pripravijo na blaženi konec.
Fantje in dekleta, tudi vam pravi Marija: »Če
hočete svoje zemeljsko življenje nekoč srečno
zaključiti in biti sprejeti v vrste nebeščanov,
potem se odpovejte lahkomiselnosti, nečimrnosti
in želji po uživanju.«
Marija izprosi ubogim milost, da potrpežljivo
prenašajo trpljenje na smrtni postelji, in daj jim
moč, da srečno prestanejo poslednji boj.
Če je Marija z nami, kdo bo proti nam? (sv.
Anton). Marija zvestim služabnikom ne stoji ob
strani le ob smrtni uri, temveč jim na poti v
nebesa pride celo naproti, da bi jih hrabrila in jih
pospremila pred Božji sodni stol (Sv. Hieronim).
bl. Anton Martin Slomšek

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.

SVOBODE SE NE ZAVEDAMO,
DOKLER NAM NI ODVZETA

Jezus s to priliko kritizira napačno podobo
o Bogu. Služabnik vidi v Bogu trdega
gospodarja. Takšnega Boga se človek boji in
se skriva za natančnim izpolnjevanjem
zakona.
V resnici taka oseba nima zaupanja v Boga,
zaupa le vase. Takšna oseba je daleč od
Boga. Ni zmožna živeti svobodo, ker
jo lažna podoba Boga zapre vase, ubije
skupnost in onemogoča radostno življenje.
Gospodar ukaže, da se mu še ta talent
odvzame in da tistemu, ki jih že ima: »Kajti
vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo,
tistemu pa, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar
ima.« To je ključ, ki pojasni vse.
Oseba, ki ne razmišlja le o sebi in se daje
drugim, raste in - presenetljivo, - prejme
vse, kar je dala, in še veliko več.
Ni razlike med tistimi, ki prejmejo več, in
tistimi, ki prejemajo manj. Vsi prejemajo
glede na svoje zmogljivosti. Pomembno je,
da zakladi kraljestva rastejo. Ti zakladi so
ljubezen, bratstvo in delitev.
Tisti, ki noče tvegati, vse izgubi!

Ljudje, postavljeni v karanteno, opisujejo
popolnoma iste korake, kot jih doživlja
nekdo, ki ga zaprejo v zapor: grozo, strah,
vprašanja, kako dolgo bo trajalo …, pravi
zaporniški duhovnik Friškovec.
Če bi se vzgajali v izražanju občutij, bi
bilo veliko manj begov v različne odmike
iz realnosti.

Skupnost, tudi župnijska, bi morala
razvijati večjo občutljivost tako za žrtve
kot storilce.

SKUPNA OZNANILA
Teden zaporov 15. do 21. novembra 2020 vabi k
molitvi za vse, ki jih zapor zaznamuje.
Naših rajnih se še posebej spomnimo v mesecu
novembru, ko več molimo zanje in darujemo za svete
maše.
Popolni odpustek, ki ga namenimo rajnim, lahko
pridobimo letos ves mesec november pod običajnimi
pogoji: spoved in obhajilo (vsaj duhovno), obisk
pokopališča ali cerkve in molitev.

GODOVI:
N 15.11. Albert Veliki, škof
P 16.11. Marjeta Škotska, kr.
T 17.11. Elizabeta Ogrska,red
S 18.11. Karolina, mučenka
Č 19.11. Matilda, redovnica
P 20.11. Edmund, kralj
S 21.11. Darovanje D.M.
N 22.11. KRISTUS KRALJ

»Skrbi le za to, da ti ne bo manjkalo ponižnosti in krotkosti.
Bog je zmeraj dovolj dobrotljiv in mogočen, da ti pomaga.«
(sv. Ignacij)

Življenje je pot v smrt, a smrt je pot v življenje.
(kitajski pregovor)

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 33. nedelja med letom. Počasi zaključujemo cerkveno leto. Prihodnjo
nedeljo bomo praznovali Kristusa Kralja Vesoljstva, ki pomeni zadnjo nedeljo v
cerkvenem ciklusu. Tokrat se poslavljamo od, tudi za Cerkev, zanimivega leta.
Zanimivo je, ker nas postavlja v popolnoma nove izbire in izkustva. Upajmo in
molimo v ta namen, da bomo zopet v živo ob Kristusovem oltarju. Do takrat pa
naj bo naša molitev vez z Vsemogočnim, pogovor in odgovornost ter spoštovanje
pa vez med nami.
• Tudi danes prenos maše na fb ob 10. uri. Kot zadnje nedelje bo možnost
obhajila ob 11.15. Spoštujte navodila rediteljev.
• Verouk poteka po spletu. Starši sodelujte z otroki, da tudi sami obnovite znanja
od nekoč. Jutranja in večerna molitev naj bosta »oklepaja dneva«.
• Kratka Kateheza na spletu s p. Bogdanom je vsak večer ob 21. uri. Povezava je
preko Googla https://meet.google.com/opk-osth-wvd . Dobrodošli.
• Samostanska družina se vsak večer ob 20. uri poveže v molitvi z vsemi, ki v tem
času trpite zaradi okužbe, dela z okuženimi, umrlimi, žalostnimi, osamljenimi,
razočaranimi ali prestrašenimi.
• Za spoved ali pogovor se dogovorite po telefonu 05 330 77 50.
• Zvonjenje ob 21.00 nas vse vabi k skupni povezanosti v molitvi.

SOLKAN
33.ned. m.l.
letom - 15.11
Začetek tedna
zaporov

10.00 - sv. maše brez navzočnosti ljudstva;
18.30 Sv. maša za žive in ++ župljane
ob 18.00 - tiha adoracija in 18.30 obhajilo
18.30 + Alojz Koren

https://zupnija-solkan.si/
Molitev za zdravje v času epidemije
koronavirusa COVID-19:

Oče usmiljenja in tolažbe,tvoj Sin
Jezus Kristus nam je s križem pokazal
T. 17.10.
18.30 za otroke (m)
vrednost trpljenja.
S. 18.10.18.30 + starši in Marija Černuš
Č. 19.10.18.30 + Ivan Simčič
Pomagaj našim bratom in sestram,ki že
P. 20.10.18.30 za župjane župnij - (namesto 8.11- M.M.) nosijo križ bolezni in so preizkušani.
S. 21.10. –
18.30 rodbina + Ane Lipej in +Peternelj
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
KRISTUS
KRALJ V. 10.00 Sv. maša – za žive in ++ župljane
njihovim svojcem pa pogum in
- ob 18.00 - tiha adoracija in obhajilo
22.11.2020
zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,da bodo vztrajali v ljubezni do
bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
P. 16.10.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,da bomo rešeni bolezni in se ti bomo
mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

