PETEK, 8.12. – praznik Brezmadeţnega
spočetja Device Marije


ob 17. uri na Sveti Gorisveta maša in
skupni začetek misijona (škof dr. Jurij
Bizjak in vsi misijonarji).

Vse dni MISIJONA se bo ob 20. uri oglasil
misijonski zvon in nas povabil k skupni
molitvi ob misijonski svečki.

SOBOTA, 9. 12. – ČLOVEK, POT CERKVE!





Ob 8. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim
Ob 9. uri sv. maša z misijonskim govorom ,h
kateri posebej vabimo BOLNE, OSTARELE
in INVALIDNE. Pri maši bo tudi
bolniškomaziljenje.Po sv. maši bo zanje
srečanje v prostorih župnišča.
Ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom
,h kateri posebej vabimo MLADINCE IN
NJIHOVE STARŠE. Po maši srečanje z
mladinci.

NEDELJA, 10. 12.– ZAKAJ LAHKO
VERUJEM?




Vsak dan od 8. do 10. ure in od 17. ure
naprej je en misijonar na razpolago za
sveto spoved in za pogovor.

Ob 9. uri maša z misijonskim govorom
Ob 11. urisv. maša z misijonskim govorom
Ob 19.30v dvorani v Šempasu: Gledališki
igralec Gregor Čušin: Evangelij po Čušinu.

TOREK, 12. 12.– ZAKRAMENTI – ŢIVA
VODA!












Ob 8.uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim
Ob 9. uri sv. maša z misijonskim govorom .
Ob 16.30 srečanje z veroučenci od 7. do 9.
razreda.
Ob 17. uriSPOKORNO BOGOSLUŢJE ZA
ODRASLE.
Ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom
,h kateri posebej vabimo
PRVOOBHAJANCE IN NJIHOVE
STARŠE.
po maši SREČANJE ZA LOČENE.








misijonarja obiskala v sredo in četrtek
dopoldne! Pokličite na tel: 041596 147

SREDA, 13. 12.– MOLIM – TOREJ SEM!






Ob 8. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim.
Ob 9. uri sv. maša z misijonskim govorom .
Ob 16.30 srečanje za veroučence do 3.
razreda.
Ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom.
Po maši srečanje za MOŠKEin v drugi
skupini za ŢENSKE.

ČETRTEK, 14. 12. – JEZUS, KRUH
ŢIVLJENJA.







Ob 8. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim
Ob 9. uri sv. maša z misijonskim govorom .
Ob 16.30 priprava na spoved in spoved otrok.
Ob 17. uri srečanje z VZGOJITELJI IN
STARŠI OTROK VRTCA.
Ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom ,
h kateri posebej vabimo ZAKONSKE PARE
in zlasti JUBILANTE in
po maši srečanje z njimi.

Ob 8. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim
Ob 9. uri sv. maša z misijonskim govorom .
Ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom ,
h kateri posebej vabimo VSE ŢUPNIJSKE
SODELAVCE (člane ŽPS, ŽGS, pevce,
čistilke, krasilke, bralce božje besede…).
Po maši:odgovori na vprašanja.
Ob 19.30 na KapeliMEDŢUPNIJSKO
SREČANJE MLADIH.

SOBOTA, 16. 12. – GLEJ, TVOJA MATI!




BOLNIKE IN OSTARELE PO DOMOVIHbosta

PONEDELJEK, 11. 12.– SINAJ,
RAZODETJE BOŢJEGA OBLIČJA!




Ob 8. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim
Ob 9. uri sv. maša z misijonskim govorom .
Ob 16.30 srečanje za veroučence od 4. do 6.
razreda.
Ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom ,
h kateri posebej vabimo kandidate ZA
BIRMO, NJIHOVE STARŠE IN BOTRE.
Po maši srečanje s STARŠI VEROUČENCEV
in v drugi skupini za VDOVE IN VDOVCE.

PETEK, 15. 12. – EDINOST, SREČA,
SPRAVA K NAM NAZAJ SE VRNEJO.




Ob 8. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim
Ob 9. uri sv. maša z misijonskim govorom .
Ob 14. uriv Šempasu pevska delavnica in
nagovor za otrokeiz vseh župnij. Ob 16.
uri sveta maša, pri kateri pojejo združeni
otroški zbori.
Ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom.
Ob 19.30MEDŢUPNIJSKO SREČANJE
ZAKONCEV IN STARŠEV(p.Christian
Gostečnik).

NEDELJA, 17. 12.– SAD MISIJONA –
SVETOST!



Ob 9. uri sv. maša z misijonskim govorom.
Ob 11. uri sv. maša z misijonskim
govorom,zahvalna pesem in zaključek
misijona.

»vse delam novo!« (Raz 21,5)

Kaj je misijon?


















Misijon je redka priložnost, ko lahko
poglobimo, utrdimo ali pa oživimo svoje
duhovno življenje.
Misijon je vabilo: Pridite in poglejte! Tako
je Jezus odgovoril učencema, ki sta ga
spraševala, kje stanuje. Pridite torej in
poglejte! Prisluhnite!
Misijon je spodbuda: Razčlenite svoje
življenje in življenjske odločitve. Odvrzite
starega človeka, kot nam svetuje Sveto
pismo, in bodite nov človek.
Misijon je izziv: Ali sem sposoben odriniti
na globoko ali se zadovoljim s povprečnostjo
duhovnega življenja?
Misijon je prošnja: Odprite svoja srca
Gospodu. Zakaj ne bi sprejeli medse Njega,
ki nam pomaga dozoreti za večnost?
Misijon je dar: Vzemite in jejte. Gospod
nam daje sebe v zameno za našo
pripravljenost služiti bližnjim.
Misijon je namenjen vsem: vernim in
nevernim. Vsi smo božji otroci.
Po misijonarju nas Bog vabi k sebi: otroke
in odrasle, zdrave in bolne, premožne in
siromašne. Ponuja nam roko tolažbe, upanja,
vere, ljubezni in sprave.
Z misijonskega kriţa nam Kristus govori:
Ne bojte se! Jaz sem z vami do konca sveta!
Odrešenik nas nagovarja, naj v času
misijona postanemo novo testo za kruh
upanja. Naj svetimo v temi. Naj bomo luč.



On prihaja. Trka na srca vsakogar izmed
nas.



Bilo bi škoda, če bi moral neopažen mimo.
Namenimo mu besedo v pozdrav in
povabimo ga na svoj dom. Pogovorimo se z
njim kot s prijateljem.
Misijon je čas za vse to.







Izgubljeni čas pa je mrtev čas. Čujte torej
in molite, nas opozarja Božji Sin.
Čas misijona naj bo čas milosti.
Za oseben pogovor se dogovorite z
misijonarjem.

NOVOGORIŠKI MISIJON
od 8. do 17. 12. 2017
Program za ţupnijo
Nova Gorica

Pred in v času misijona vabimo k
zavzetemu sodelovanju:
 otroke
Brez vas bo misijon puščava. Računamo na vašo
dobro voljo in pripravljenost storiti nekaj
dobrega in lepega za Boga in zase.
 mlade
Preko vas lahko zacveti novo življenje. Odprite
srca Kristusu, da bo krepil vaše ideale, osmislil
mladost, delo, odgovornost, požrtvovalnost in
vas vodil naprej po poti notranje svobode in
sreče.
 poročene
Skupaj z vami želimo odkrivati pota do vaše
globlje družinske sreče. Bodite svetilke
krščanskega življenja, da bodo vaše družine še
naprej ostale svetišča ljubezni in zvestobe. Naj
bo misijon milostni dotik božje dobrote za vas in
vaše otroke!
 ovdovele in ločene
Niste sami! Bolj kot ste povezani z Bogom, večja
je vaša duhovna rodovitnost, ki nas vse bogati in
plemeniti.
 starejše in onemogle
Pred Bogom ni nihče star. Vaše poslanstvo je
nadvse dragoceno. Svoje trpljenje, samoto,
zapuščenost, bolečine in molitve darujte za
duhovni preporod naše župnije.
 člane ŢPS, pevce in druge sodelavce
Vas bo misijon še posebej nagovoril k
odgovornosti za versko življenje v župniji. S
svojo zavzetostjo boste pokazali, da imate radi
svojo župnijo.

Bog, naš Oče, usliši nas, ko se poniţno in
zaupno obračamo k Tebi.
Spregovori nam s svojo Besedo!
Prenoviti ţelimo svoje krščanstvo, naše
druţine in ţivljenje v naši ţupniji.
Blagoslovi delo za duhovno prenovo
ter nam okrepi voljo, da bomo ţiveli med
seboj kot bratje in sestre.
Razsvetljuj nas, da se bomo odprli milosti
Svetega Duha.
Na priprošnjo Matere Boţje, sv. Joţefa in
naših krstnih zavetnikov nam daj spoznati,
kdo smo in kaj resnično potrebujemo za
ţivljenje po evangeliju.
Naj se po tvoji milosti vedno bolj trudimo
ţiveti v Kristusu, da bodo ljudje v nas
prepoznali tvoje otroke in bo svet veroval.
Sprejmi te naše prošnje po Kristusu,
našem Gospodu. Amen

