Program misijona v Šempasu in Oseku
Geslo misijona: »Vse delam novo« (Raz 21,5).Misijon vodi pater Janez Papa OFM.
PETEK, 8. 12. – Pojte Gospodu novo pesem (Ps
98,1)
Praznik Brezmadeţnega spočetja Device Marije
Ob 17. uri na Sveti gori sveta maša in skupni
začetek misijona (škof dr. Jurij Bizjak in vsi
misijonarji).

SOBOTA, 9. 12. – Množice so se mu zasmilile
(Mt 9,36)



Ob 8.00 sveta maša (Šempas) z misijonskim govorom za bolne, ostarele, invalidne; pri maši
bolniško maziljenje. Po maši kratek pogovor z misijonarjem.
Ob 17.30 izpostavljeno najsvetejše za mladince in vse ostale (Šempas).

Ob 18.00 maša (Šempas) z govorom, po maši srečanje za mladino.
NEDELJA 10. 12. – Pripravite Gospodovo pot (Mr 1,3)
Maše po ustaljenem redu. V obeh ţupnijah je celodnevno češčenje z
izpostavljenim najsvetejšim, spovedovanje v Oseku in Šempasu. Ob
15.30 sklep.

Ob 19.30 v dvorani v Šempasu:
gledališki igralec Gregor Čušin – Evangelij po Čušinu.


PONEDELJEK, 11. 12. – Močni bodite (Iz 35,4)




Ob 8.00 maša (sv. Lucija) z nagovorom za vse. Obisk
bolnikov.
Ob 16.30 v Šempasu srečanje za veroučence 7-9 razreda.
Ob 18.00 maša (sv. Lucija), po maši srečanje za moške.

TOREK, 12. 12. – Beseda našega Boga obstane na veke (Iz 40,8)





Ob
Ob
Ob
Ob

8.00 maša (Ozeljan). Obisk bolnikov.
16.30 v Šempasu srečanje za veroučence 4-6 razreda.
17.30 izpostavitev najsvetejšega (Ozeljan).
18.00 maša (Ozeljan), po maši srečanje s starši veroučencev.

SREDA, 13. 12. – Povzdignite kvišku svoje oči (Iz 40,26)




Ob 8.00 maša (Šempas).
Ob 16.30 v Šempasu srečanje za veroučence 1-3 razreda.
Ob 18.00 maša (Šempas), po maši srečanje za ženske.

ČETRTEK, 14. 12. – Ne boj se, jaz ti pomagam
(Iz 41,13)




Ob 8.00 maša (Ozeljan)
Ob 16.30 Birmanci in njihovi botri
Ob 18.00 maša, po maši srečanje za zakonce.

PETEK, 15. 12. – O, da bi pazil na moje
zapovedi (Iz 48,18)
Ob 8.00 maša (Osek).
Ob 17.00 odgovori na vprašanja.
Ob 18.00 maša (Osek), po maši srečanjeza
župnijske sodelavce.






Ob 19h na Kapeli srečanje za mlade.

SOBOTA, 16. 12. – Poživi nas in slavili bomo tvoje ime (Ps 80,19)





Ob 8.00 maša (Šempas), po maši nagovor za stare starše.
Od 14.00 do 16.00 pevska delavnica in nagovor
za otroke iz vseh župnij (kraj Šempas)
Ob 16.00 maša pri kateri pojejo zdruţeni otroški zbori
(kraj Šempas)
V Novi Gorici bo po maši, ki je ob 18.00,
medžupnijsko srečanje zakoncev in staršev (p.
Christian Gostečnik).

NEDELJA, 17. 12. – Pričeval naj bi o luči (Jn 1,8)
Maše v ţupniji po razporedu. Zahvalna pesem in zaključek.
Kaj je župnijski misijon
Ţupnijski misijon je duhovna prenova, poglobitev in utrditev vere vseh verujočih ter klic oddaljenim in
neverujočim, da bi odkrili Boga in se vrnili v njegov objem.Misijon so velike duhovne vaje.
Misijon je spodbuda. Pretehtajmo svoje ţivljenje in ţivljenjske odločitve. Postanimo novi ljudje, kot nam
svetuje Boţja beseda. Misijon je izziv. Ali sem sposoben odriniti na globoko ali pa se zadovoljim s
povprečnostjo duhovnega ţivljenja? Misijon je dar. Vzemite in jejte. Gospod nam daje samega sebe, da bi
bili dovolj močni za ljubezen do bliţnjega.
Pod geslom »Vse delam novo« ţeli misijon prinesti pravo novost, ki ni v novih stavbah in predmetih, ampak
v novem človeku Jezusu Kristusu s pomočjo katerega tudi mi postajamo »nova stvar« za novo nebo in novo
zemljo v katerem ne bo več gorja, bolečine in ne smrti. »Pridi Gospod Jezus«.

Molitev za uspeh misijona
Vsemogočni Bog, ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice. Prosimo te, blagoslovi
delo misijona v naši ţupniji. Pomagaj nam graditi ţivo cerkev Jezusa Kristusa, v kateri je vsak človek
povabljen in sprejet. Daj, da bodo naši zakonci, naše druţine, naši bolni in oslabeli bratje in sestre, mladina
in otroci odprli srce Kristusu Odrešeniku. Pritegni tudi tiste brate in sestre, ki so se oddaljili od tebe in
Cerkve, da te znova najdejo in obnovijo prijateljstvo s teboj. Vsem nam pomagaj, da bomo v moči Svetega
Duha na novo odkrili pomen Boţjih zapovedi, druţinske molitve, nedeljske svete maše in drugih
zakramentov ter iz njih črpali moč za vsakdanje krščansko ţivljenje. Daj da bomo ţiveli v miru in slogi med
seboj in delali za blagor vseh ljudi.

