.
N 10.1.
P 11.1.
T 12.1.
S 13.1.
Č 14.1.
P 15.1.

NOVA GORICA
Jezusov krst: ob 9. in ob 11.h

19.00 + Leopold Lenardič
8.00 + starši Čermelj
19.00 + Gabrijel Bratina
19.00 + Magda Kotar
18.00 adoracija, spovedovanje

19.00 za modrost
S 16.1. 8.00 + Zora Polenčič
9.00 ++ Matičič
N 17.1.
11.00 za žive in + župljane

Št. 2/ 10.1.2021 / Jezusov krst
http://zng.si/

Verouk se nadaljuje na daljavo. Skoraj prav
vsi veroučenci lepo sodelujejo.
Starši veroučencev KDP, 1. in 2. razreda
imajo srečanje v torek ob 20. uri po Zoomu.
Starši prvoobhajancev imajo srečanje v
sredo ob 20. uri po Zoomu.
Katehumenat ali uvajanje odraslih v
krščanstvo se nadaljuje ob sobotah ob 17. h.
Prišel je čas, ko se lahko prijavijo novi. Nova
skupina se bo začela 21. februarja v Šempetru.

Adventna akcija otroci za otroke je zaključena. Otroci naj čimprej prinesejo svoje
darove, ki so jih zbrali.
Po spletu www.zng.si – prenos v živo se lahko pridružite sveti maši iz naše cerkve.
Obhajanje je ob nedeljah po maši: od 11.45 do 12.15. Radi prihajajte k obhajilu.
Starši poskrbite, da bodo vaši otroci živeli iz evharistije.

»Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«

Da bi razumeli novost krsta, poglejmo
podobo človeka, ki jo razodeva Sveto
Voda, v katero je vstopil Jezus, je služila
pismo: Že od samega začetka je človek
očiščevanju.
prizadet v tem, da živi zunaj raja. Kar
imenujemo izvirni greh – prvi padec, je
resničnost človeka, ki zajema telesno,
duševno in duhovno življenje.
Prekinitev odnosa med Bogom in
človekom je duhovna smrt. Bog pa je
obljubil že na začetku, da bo človeka iz
te brezizhodne situacije rešil, ker se
sam ne bo mogel rešiti.

SKUPNA MOLITEV ZAKONCEV
V zakonu bi vselej morala gojiti skupno
molitev. Če živita skupaj in zato jesta in
spita, se pogovarjata in delata, se
prehajata in vzgajata skupaj, kako to, da
ne bi skupaj tudi molila?
Zakonska molitev je molitev moža in žene
skupaj, drugega pred drugim. Molitev
para bi morala ostati jedro in temelj vsake
molitve v družini.
Če ne bosta znala moliti skupaj, kako bosta učila skupne molitve svoje otroke? Ali
bo pa tudi to samo neke vrste duhovna telovadba.
Zakonca seveda lahko molita s premislekom kakšen molitveni obrazec in s kakšnim
posebnim namenom. Vendar bo veliko lepša in učinkovitejša molitev, ki se jo bosta
potrudila izreči sama. Na primer: »Gospod, hvala ti za današnji dan! Naj ti tudi jutri
ostaneva zvesta!« – »Dobri Bog, bodi še naprej med nama in najinimi otroki.« –
»Jezus Odrešenik, odpusti mi mojo današnjo slabo voljo!« – »Bog, ki vse vidiš in veš,
pomagaj nama, da se prav odločiva!«
Take in podobne čisto preproste molitve, izrečene iz srca in trenutnega
razpoloženja in perečih potreb, so najlepše in zelo življenjske ter osebne.
Po: V. Vider, Z očmi zakoncev

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147, alojzij.krzisnik@rkc.si; Župnija Nova Gorica - Kapela:
tel. 330 77 50; 041/747-188; Župnija Kromberk: tel. 041/588-964; Župnija Solkan: tel. 041/549535. BOLNICA ŠEMPETER: nujni obiski: g. Boris Kretič 069/985 790 // redni obiski – torek in
četrtek: g. Boris Milavec 051/ 489 408.

NOVOST KRSTA

V krstu smo očiščeni vseh kalnosti, ki so jih na
nas povzročili drugi s svojimi projekcijami. V nas
niso videli tistega, kar smo po Bogu, ampak so v
nas z interpretacijo vnesli svoja lastna
pričakovanja in primanjkljaje. Po krstu se v nas
ponovno zasveti izvorni in nepopačen Božji sijaj.
Kar se zgodi pri krstu, lahko razumemo
samo s podobami prehoda. V Stari
zavezi prehod čez Rdeče morje in
prehod čez puščavo kažeta na
zgodovinski ravni izhod iz zemeljske
sužnosti v Egiptu v obljubljeno deželo.
Če se v svojem vsakdanjiku vedno znova
spominjamo svojega krsta, na primer, kadar se
prekrižamo z blagoslovljeno vodo, se očistimo
podob, s katerimi so nas drugi obremenili, pa tudi
lastnih podob in predstav, s katerimi
razvrednotimo ali pa precenjujemo samega sebe
in ki kalijo naš izvorni sijaj.
V spominu na krst se spominjamo, kdo v resnici
smo: čista podoba Boga, v kateri zažari njegova
luč.
A. Grün

To je podoba tega, kako je Bog človeka
potegnil iz sužnosti greha v ločenosti od
Boga in ga preko »rdečega morja zla«
skozi puščavo prečiščeval in pripeljal v
obljubljeno deželo. Prej je bil grešnik
ločen od Boga, zdaj pa je kot božji otrok
povezan z Bogom, ki je Oče.
Če po krstu zopet prekinemo odnos z
bogom, ga lahko obnovimo v zakramentu sprave.
škof Marjan Turnšek

KROMBERK – VOGRSKO

SKUPNA OZNANILA
Umrl je duhovnik Jožko Berce, doma iz
Dornberka. Bog mu daj večni pokoj in naj izprosi
novih duhovnih poklicev!
Priprava na zakon je možna preko spleta s
prijavo na povezavi:
pripravanazakon@ignacijevdom.si.
COVID-19: epidemija se nadaljuje. Duhovniki
mašujemo po vaših namenih, verniki pa lahko sledite
sveti maši preko TV, radia ali spleta, v omejenem
številu tudi v cerkvi. Prosimo vas, da bi še naročali za
maše. Držimo se navodil in molimo za zdravje!

GODOVI:

N 10.1.
P 11.1.
T 12.1.
S 13.1.
Č 14.1.
P 15.1.
S 16.1.
N 17.1.

Jezusov krst
Pavlin Oglejski
Tatjana, mučenka
Veronika, devica
Oton, opat
Pavel, puščavnik
Marcel, papež
Anton, puščavnik

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.

• Praznik Jezusovega krsta je danes. Pri mašah bomo obnovili svoje krstne obljube..
Mašo ob 10. uri bomo prenašali na spletu. Obhajilo bo od 11.15 do 11.45. Z
današnjo nedeljo se zaključuje božični čas. Jaslice v cerkvi bodo do Jezusovega
darovanja – svečnice, 2. februarja.
• Za nedelje je do nadaljnjega potrebna predhodna prijava za udeležbo pri sveti
maši na tel. št.: 05 330 77 50.
• Na praznik Gospodovega razglašenja, 6. januarja je minilo 210 let od prihoda
frančiškanov na Kostanjevico iz Gorice. Kako bogato, rodovitno in razburkano je
bilo to obdobje si lahko ogledate na priložnostni razstavi v veži pred župnijsko
pisarno. Bogu hvala, da se po toliko letih še vedno trudimo za oznanjevanje
evangelija in z vami delimo »težo dneva«.
• Veroučne ure bodo na daljavo še naprej do preklica.
• Rehabilitacija – p. Niko bo do sobote, 16. januarja na fizioterapiji v Strunjanu.
• Prihodnja nedelja bo 2. nedelja med letom. Maša ob 10. uri bo prenašana po
spletu, sveto obhajilo bo od 11.15 do 11.45.
• Družine naših veroukarjev, posebno prvoobhajancev in birmancev vabimo, da
se udeležijo svete maše, seveda ob predhodni prijavi. Splet in duhovno obhajilo sta
izhod v sili, mi pa imamo možnost v živo izpolniti hrepenenje po Jezusu v
evharistiji.
• Statistika za 2020: krsti: 16, poroke: 2, pogrebi: 33, obhajila: 16.500.

www.facebook.com/zupnijakromberk/

Otroci in starši, verouk je
Nedelja Kromberk ob 9h V zahvalo za srečen porod
10. 01. Vogrsko ob 1030 Za žive in †† župljane
le v obliki domače kateheze.
Prosim, da najdete pobude
P. 11. 01 Vogrsko ob 19h † Jožef Jarc, 89
T. 12. 01 Kromberk ob 19h V čast Materi B. in sv. Jožefu na: www.sku.rkc.si;
www.portal.pridi.com;
S. 13. 01 Vogrsko ob 19h † Boris Markič, 64 f
www.evharistija.eu;
h
Č. 14. 01 Kromberk ob 19 V zahvalo in za † Ingrid Šorli https://katoliska-cerkev.si
P. 15. 01 Kromberk ob 19h †† Lojk in Leban
Za lačne otroke ste zbirali
S. 16. 01 Kromberk ob 19h † Jožef Tomažič
otroci. Hvala vam. Do
Nedelja Kromberk ob 9h †† Ivan in Marija Valantič
prihodnje nedelje prinesite
17. 01. Vogrsko ob 1030 Za žive in †† župljane
svoje darove k jaslicam!
Pri maši je dovoljena udeležba le malo vernikom (v Kromberku 11 osebam ali
družinam ali gospodinjstvom, na Vogrskem 7), zato sledite maši po medijih.
Za obhajilo in spoved sem na razpolago pred mašo ali po njej.
Blagoslov domov sem običajno pričel v januarju. Zaradi epidemije to sedaj ni
dovoljeno; upajmo na kdaj pozneje. Blagoslovite sami svoj dom in molimo za
umiritev in izboljšanje stanja!
Naročniki Družine in Ognjišča: odslej prejemate svoj izvod po pošti. Tako boste
prejeli tudi položnico.
Vinko Vodopivec je bil rojen 16. januarja 1878. Spomnimo se ga v molitvi!
Prosim, da bi še naročali za maše (posebej na Vogrskem), ker jih zmanjkuje. Hvala!

SOLKAN
NED.
JEZUSOVEGA
KRSTA -

P. 11.01
T. 12.01.
S. 13.01.
Č. 14.01
P. 15.01

https://zupnija-solkan.si/

10.00 za žive in + župljane
Molitev v času epidemije
18.30 + iz hiše Kanalec in Pavlin Bog naš Oče, vsemogočni in usmiljeni Stvarnik
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

za verne rajne
za verne rajne
+Maruška Urbančič
+Alojz Rožič in Štefan
za milost blagoslova
družine
S. 16.01. 18.30 + Mladovan Mirko
2. ned. med l. 10.00 za žive in ++ župljane
17.01.2021 18.30 + Ivan Bavdaž

sveta, iz ljubezni do nas si svojega Sina poslal
na svet kot zdravnika naših duš in teles.
V tem težkem času zmede in strahu poglej na
svoje otroke, ki se na številnih krajih Evrope
in sveta k Tebi zatekajo po pomoč, rešitev in
tolažbo.

Reši nas bolezni in strahu, ozdravi naše
bolnike, potolaži njihove družine. Daj
modrost našim voditeljem, moč in plačilo
našim zdravnikom, medicinskim sestram in
prostovoljcem, večno življenje vsem pokojnim. Ne zapusti nas v tem času preizkušnje,
ampak reši nas vsega zla. To prosimo Tebe, ki s Sinom in Svetim Duhom živiš in
kraljuješ na vekov veke. Amen
Tudi v tem tednu vabljeni k maši -kolikor je možno v cerkvi, sicer pa pred ekrani; Ob
nedeljah in praznikih po maši ob cca 11.00 oz. 19.30 možnost za sveto obhajilo tudi
med tednom in po dogovoru. Obisk na domu je uresničljiv po vašem obvestilu.

