NOVA GORICA http://zng.si/
N 06.12. 2. adventna nedelja: ob 9.
P 07.12. 19.00 + starši Levstek
T 08.12. 8.00 + Dominik Brus

Brezmadežna

S 09.12. 19.00 + Silvester Možina
Č 10.12. 8.00 + starši Blažej
P 11.12.

Biblična skupina ima srečanje v
ponedeljek ob 20. uri po Zoomu. Povezavo
najdete na spletu www.zng.si. Sv. Avguštin
je rekel, da kdor ne pozna Svetega pisma,
ne pozna Kristusa. Pridružite se.
Starši veroučencev 3. razreda imajo

18.00 adoracija in priložnost za spoved srečanje v sredo ob 20. uri po Zoomu.

19.00 ++ Bremic in Vogric
S 12.12. 8.00 v čast M.B. za zdravje
N 13.12. 9.00 za žive in pokojne župljane

Št. 40 / 06. 12. 2020 / 2. adventna nedelja

Veroučenci naj se potrudijo sodelovati in
vsak večer ob 19.40 so lepo povabljeni
skupni adventni molitvi.

Ker so svete maše brez ljudstva, vas vabim, da se pridružite župnijski sveti maši po
spletu www.zng.si – prenos v živo. Ob nedeljah je obhajanje od 10. do 10.30. To je
dovoljeno in pokažimo svojo vero. Vabim vas, da enkrat v tednu obiščete cerkev in
počastite Kristusa.
Možnost darovanja za potrebe župnije in za druge namene. Svoj dar lahko
darujete
na
župnijski
transakcijski
račun.
Potrebni
podatki
so:
Župnija Nova Gorica, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica; TRR: SI56 0475 0000 3312 892.
Dar za duhovnika ali letno biro lahko darujete osebno v župnijski pisarni ali na
duhovnikov osebni TRR in ne na župnijski TRR, saj darove prejme duhovnik osebno in
ne župnija. Potrebni podatki za nakazilo so: Alojzij Kržišnik, Sedejeva 2, 5000 Nova
Gorica, TRR: SI56 0434 9026 3202 622, namen: dar, sklic: 00 2020. Hvala za vsak dar.

Druga svečka na adventen vencu je zažarela.

Ker ni miloščine, vas prosim, da nakažete svoj dar na župnijski TRR: SI56 0475 0000
Vabi nas k pokori, k temeljnim spremembam v našem
3312 892. V tem času prihodkov ni, izdatki pa so. Hvala za razumevanje. Hvala vsem,
življenju.
ki ste se že odzvali.
Kakor je k temu klical Janez Krstnik, nas kliče tudi ta
adventni čas. Če smo šli k spovedi ali zmolili nekaj
očenašev ali zdravamarij, še namreč nismo vsega
opravili.
Jezus nas uči, da je prava pokora (h kateri je klical že Janez) čisto nekaj drugega. Je
notranja preobrazba, ki poteka skozi vse življenje.
Advent je čas, ko lahko v zbranosti ob venčku več razmislimo o tem, na kak način se lahko
te preobrazbe lotimo danes, tukaj, sedaj.
Naj ne ostane le v mislih, temveč naj že v tem adventnem času preide v dejanja.
Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@gmail.si; Župnija Nova Gorica Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188; Župnija Kromberk: tel. 041/588-964; Župnija Solkan: tel.
041/549-535. BOLNICA ŠEMPETER: nujni obiski: g. Boris Kretič 069/985 790 // redni obiski –
torek in četrtek: g. Boris Milavec 051/ 489 408.

Papeži o adventu: Čas upanja

Miklavževo darilo

»Advent je v prvi vrsti čas upanja. Vsako leto
se ta temeljna drža duha ponovno prebudi v
srcih kristjanov ob pripravi na praznovanje
rojstva Kristusa Zveličarja, poživijo
pričakovanje njegovega prihoda v slavi, ob
koncu časov.« (papež Pij XII.)
»Veličina daru, ki nam je bil podeljen, od nas
terja spoštovanje, vredno njegovega sijaja.«
(papež Janez XXIII.)
»Potrebno je, da obnovimo svoj odnos do
molitve, da bi prišli do Boga, ki se nam
razodeva ne le kot vir modrosti in sile, ki vodi
naravni red stvarstva, ampak tudi kot izvir
dobrote in ljubezni novega reda, v katerem je
človek poklican k življenjskemu in
nadnaravnemu občestvu z Bogom samim.«
(papež Pavel VI.)

Radi imamo sv. Miklavža, pa ne samo
zaradi daril, pač pa zato, ker nas ta
praznik spomni, kako pomembno je
biti
dober,
dobrodelen.
Papež
Frančišek je mladim v Čilu dejal:
»Nikoli ne misli, da nimaš ničesar dati
ali da nikogar ne potrebuješ. Pomisli,
da te mnogi ljudje potrebujejo.

Mnogi nas tudi danes potrebujejo.
Danes morda še bolj kot prejšnja leta.
Koronakriza je poglobila stiske, ki so
med nami obstajale že prej, povzročila
pa je tudi številne nove. Kako
osamljeni so tisti, ki živijo sami. Kako
obremenjeni so starši, ki morajo
opravljati službo in hkrati skrbeti za
»Resnično in gotovo upanje je utemeljeno na
veri v Boga Ljubezen, usmiljenega Očeta, ki “je otroke. Kako prestrašeni so tisti, ki so
tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega na čakanju ali brez službe. Kako
nevidni so otroci, kise trudijo z delom
Sina.” Advent je zato ugoden čas za ponovno
odkritje upanja, ker je “zasidrano” v Kristusu, za šolo ob slabi računalniški opremi in
spletni povezavi. Morda ste utrujeni
Bogu, ki je postal človek, skali našega
tudi vi.
zveličanja.« (papež Benedikt XVI.)
»Sporočilo adventa je v celoti prežeto s
tolažilno ugotovitvijo: Gospod prihaja.
Adventno bogoslužje v svoji globalnosti
pomaga podoživeti skrivnost Gospodovega
prihoda. Tako se obnavlja radosten pomen
pričakovanja. Potreba po spreobrnjenju postaja
nujnejša.« (papež Janez Pavel II.)

Naj vam Miklavž prinaša veliko veselja,
novega upanja, občutka povezanosti in
tri kilograme smisla za humor. Nato pa
vse to delite naprej – naj pride tudi do
mene! (Mojca Purger)

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Brezmadežna (brezmadežno spočetje device Marije)
goduje v torek. Priporočimo se ji ter se ji izročimo v
varstvo z molitvijo O gospa moja…!
Advent je sveti čas priprave na Božič: doma imejmo
adventni venček in ob njem radi molimo, imejmo
družinsko bogoslužje in sledimo maši po medijih.

GODOVI:

N 06.12. 2. adventna nedelja
P 07.12. Ambrož, škof
T 08.12.

Brezmadežno
spočetje D.M.

S 09.12. Valerija, mučenka
V družinah se dogovorite o pripravi na božič, tudi s Č 10.12. Judita, sp. žena
pripravo. Načrtujmo tudi dobro sveto spoved in P 11.12. Sabin, škof
prejem sv. obhajila, da bi se Jezus zares mogel S 12.12.
Amalija, mučenka
roditi v naših srcih in v naših odnosih!
N 13.12. Lucija, devica
COVID-19: duhovniki mašujemo po vaših namenih sami v cerkvi, verniki pa lahko
sledite sveti maši preko TV, radia ali spleta. Prosimo vas, da naročate maše za žive in
pokojne, za zdravje, za družine, za nove duhovne poklice, v čast Svetemu Duhu…

NOVA GORICA - KAPELA
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
Sv. maše: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.

• Na današnjo 2. adventno nedeljo goduje svetnik, ki razveseljuje predvsem
otroke, sv. Miklavž. Svetniški škof iz 4. stoletja je zgled v dobroti in darežljivosti
predvsem do ubogih, pomoči potrebnih. V adventnem času naj bi bila naša
pozornost usmerjena prav na uboge, ki preizkušajo našo dobrotljivost.
• Prejšnja 1. adventna nedelja je bila nedelja Karitas. Vsi, ki ste prišli k obhajilu
in darovali ste za namene Karitas prispevali 265 €. Bog povrni.
• »Miklavž za en dan«. Otroci, tudi letos vas vabimo, da revnim otrokom pripravite
Miklavževo darilo: sami izdelajte darilno škatlo ali vrečko, podarite uporabne in
čiste stvari, napišite Miklavževo pismo vrstniku in prinesite na Kapelo.
• Brezmadežno spočetje Device Marije obhajamo v torek, 8. decembra. Vabimo
vas, da doma sami ali v krogu družine zmolite litanije Matere Božje pred njeno
podobo. Lahko pa poromate na Sveto Goro ali na Kostanjevico in se izročite v
Marijino varstvo.
• Darovanje. Ker nas sprašujete po telefonu kako darovati, ko ni nedeljskih maš,
vam posredujemo številko TRR Frančiškanskega samostana Kostanjevica NG pri
UniCredit Banki: SI56 2900 0005 1026 610. Bog povrni.
• Prihodnja nedelja bo že 3. adventna. Vedno bližje smo prazniku Jezusovega
rojstva. Otrokom so adventni koledarji v pomoč pri pripravi na Božič. Vsak večer
naj se družina zbere ob adventnem venčku k molitvi ter pogovoru o pripravi. Tudi
danes prenos maše na fb ob 10. uri. Kot zadnje nedelje bo možnost obhajila
ob 11.15. Spoštujte navodila rediteljev.
• Za spoved ali pogovor se dogovorite po telefonu 05 330 77 50.

KROMBERK - VOGRSKO
www.facebook.com/zupnijakromberk/
Advent: prižgimo drugo svečko
Nedelja
h
Kromberk ob 9 Za žive in †† župljane
in sledimo maši preko medijev!
06.12.
P. 07.12 Vogrsko ob 19h † Florijan Pavlin – 30. dan Miklavž je letos obiskoval in
T. 08.12 Kromberk ob 19h †† Marija in Valentin Vižin obdaroval pridne le po domovih,
Za zdravje; v čast Sv. Duhu, kar je tudi najbolj pristno.
S. 09.12 Vogrsko ob 19h 115
Verouk je le od doma. Starši in
Č. 10.12 Kromberk ob 19h † Marija Pavlin
otroci, potrudite se! Poglejte na:
P. 11.12 Loke ob 19h
† Ana Grčman – osmina www.sku.rkc.si;
S. 12.12 Kromberk ob 19h † Cecilija Baša
www.portal.pridi.com;
Nedelja
www.evharistija.eu; https://katoliskah
Kromberk ob 9 Za žive in †† župljane
13.12.
cerkev.si
Adventni koledar je na razpolago v cerkvi, pa tudi na https://zupnija-cerklje.si/adventnikoledar-2020/ da bi v družini dnevno brali o misijonarju zdravniku Janežu in zbirali
darove za lačne otroke.
Za spoved in obhajilo (istočasno le posameznik, ena družina ali eno gospodinjstvo) bom
na razpolago pred mašo ali po njej na Vogrskem in v Kromberku.
Rajna: Ana Grčman (84 let) je umrla 27. 11. Gospod, daj ji večni pokoj!
Naročniki Družine in Ognjišča: odslej (z letom 2021) boste prejemali svoj izvod po
pošti, saj ste zelo težko ali sploh niste mogli priti v cerkev po svoj izvod. Tudi položnice
vam bodo poslali po pošti. Hvala za razumevanje!

SOLKAN

https://zupnija-solkan.si/

2. adventna 10.00 – za žive in ++ župljane
TEST:- Ali se (vsaj) ob nedeljah (in
6.12.2020 8.30 - možnost za sv. obhajilo - praznikih) pridružujem in sodelu-

P. 07.12.
T. 08.12.-

18.30 +Plesničar Tomi
18.30 +Marija in Ivan Koršič

Brezmadežna

S. 09.12.-

18.30 za sloven. duhov.in
bogoslovce
Č. 10.12.- 18.30 + druž. Mršnik
P. 11.12.- 18.30 za rajne domače in
sorodnike
S. 11.12. – 18.30 + Tinta Jožef
3. adventna 10.00 – za žive in ++ župljane
13.12.2020 8.30 - možnost za sv. obhajilo -

jem z molitvijo pri izbranem prenosu
sv. maše (duhovnem obhajilu) morda
pa v družini organiziramo sami
družinsko bogoslužje?

Veroučenci (starši): Ali sodelujem(o)
v adventu z branjem pričevanja o
dr.Janezu Janežu (v tiskani obliki, ali
pa Pastoralnem portalu - Pridi in poglej
ali na spletni strani zupnija-solkan.si,
za vsak dan) kot spodbudo v pripravi
na božič, in navdih za pristno krščansko življenje v poklicu.
Adventni tiskan koledar še na razpolago tudi v vetrolovu ž. cerkve.
Birmanski kandidat in »preROJEN preko Svetega Duha« Pod to vsebino je tudi
spodbuda za spoved ali zakrament sprave tudi odraslim. Če obmolknemoostanemo tiho, ali bo ostala tiho tudi naša vest?

