NOVA GORICA

Št. 10 / 7.3.2021 / 3. postna nedelja

N 07.3. 3. postna nedelja: maša: 9. in 11. uri
P 08.3. 19.00 + Gortnar in Gorjan
T 09.3.
8.00 v čast Svetogorski Kraljici
S 10.3. 19.00 + Stanko in Jožica Ferfolja
Č 11.3. 19.00 Zgodi se tvoja volja

Verouk je reden na daljavo.
Ker smo ob nedeljah omejeni s
številom navzočih v cerkvi, vabim k
sveti maši starše in veroučence 1., 2.
in 3. razred v ponedeljek, 4. in 5.
18.30 križev pot
razred v sredo, 6. in 7. razred v
P 12.3.
19.00 + Evgen Gorjan
četrtek, birmanci v petek.
S 13.3.
8.00 za Božje varstvo
Starši veroučencev KDP, 1. in 2.
9.00
za
žive
in
++
župljane
razreda imajo srečanje v sredo ob 20.
N 14.3.
11.00 v dober namen
uri po zoomu.
Biblična skupina ima srečanje v torek ob 20. uri po zoomu.

Jezus je rekel:
»Spravite proč vse to
in iz hiše mojega Očeta
ne delajte tržnice!« (Jn 2,16)

SVETI JOŽEF – ZAVETNIK DRUŽINE

Križev pot molimo vsak petek v postnem času pol ure pred večerno mašo. V petek
sodeluje birmanci.
Katehumenatu – uvajanju odraslih v vero se lahko še pridružite. Poteka ob
sobotah ob 20. uri po zoomu. Povezava: https://us02web.zoom.us/j/85460870768

Smo v osrednjem mesecu v letu sv.
Jožefa, mesec marec, ki je že po tradiciji
posvečen sv. Jožefu.

Pridružite se v postnem času skupni družinski molitvi na zoomu ob 19.40.
Povezava: https://us02web.zoom.us/j/84326073237
Obhajilo zunaj svete maše je vsako nedeljo od 11.50 do 12.05.
Spoved je pol ure pred vsako sveto mašo.

Očistimo tempelj svojega srca!

YOUCAT – katekizem za mlade
Zakaj nas je moral Jezus odrešiti ravno na križu?
Križ, na katerem so Jezusa nedolžnega na grozovit
način usmrtili, je kraj največjega ponižanja in
zapuščenosti. Kristus, naš Odrešenik, je izbral križ,
da bi nosil krivdo sveta in trpel trpljenje sveta.
Tako je s svojo popolno ljubeznijo svet spet
privedel nazaj k Bogu.

Bog svoje ljubezni tako rekoč ni mogel pokazati bolj, kakor s tem, da se je v osebi
svojega Sina dal pribiti na križ. Križ je bil najbolj sramotno in najbolj grozovito
antično orodje za usmrtitev. Rimskih državljanov niso smeli križati, pa naj so
zakrivili karkoli. Na ta način je Bog vstopil v najgloblje trpljenje človeštva. Odtlej ne
more nihče več reči: »Bog ne ve, kako trpim.«
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. 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.

Če želimo med seboj živeti lepoto
zvestobe, radodarnosti in pristnosti,
potrebujemo novo srce.
Do novega srca pa pridemo z darom
duhovnega mišljenja, ki ga v nas
zaseje Božja milost, zlasti prek desetih
zapovedi. Te so rentgenski posnetek
Kristusa.
Niso
vrsta
prepovedi
oziroma
omejitev, ampak so novo življenje.
Negativni izraz zapovedi – ne kradi, ne
žali, ne ubijaj ... ta NE se spremeni v
pozitivno držo: ljubiti, dati prostor
drugim v svojem srcu, v mišljenje, ki
seje pozitivnost.
Uporabljajmo deset Božjih zapovedi v
našem vsakdanu in življenje bo za vse
lepše.
papež Frančišek, nov. 2018

Sv. Jožef nam po Svetem pismu ogromno
govori, pove in pouči, pa čeprav v njem
ne najdemo nobene njegove besede.
Nagovarja nas po svojem zgledu.
Jožef je bil glava najpomembnejšega
temelja družbe, ki je družina, zgrajena na
zakonski zvezi. Poudarek: na zakonski
zvezi! Zakonci so največje upanje
današnjega in prihodnjega sveta.
Zakonci so stanovsko poklicani, da
pričujejo o zvestobi in ljubezni, ki jo
skozi vse čase izraža Kristus do svoje
neveste, ki je Cerkev. To je teologija
zakramenta sv. zakona!
Tudi Peter skala je bil zakonec in na to
skalo je Kristus sezidal Cerkev. Zato bo
družina grajena na možu in ženi obstala!
Peklenska vrata je ne bodo premagala.
To je velika prerokba in veliko
pričevanje, ki nam ga zagotavlja tudi sv.
Jožef! … sv. Jožef, prosi za naše družine!

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Papeška nedelja bo prihodnja, ko se bomo v molitvi
spomnili papeža Frančiška, ki je bil izvoljen 13. marca
2013. Naj ga Bog podpira s svojo milostjo in Sveti Duh
razsvetljuje pri njegovem odgovornem poslanstvu!

GODOVI:
N 07.3. 3. postna nedelja
P 08.3. Janez od Boga, red.
T 09.3. Frančiška Rimska
S 10.3. 40 mučencev
Teološki tečaj bo letos preko zoom-a v sredo ob 9. uri.
Post: Cerkev zelo priporoča odpoved mesnim jedem Č 11.3. Benedikt, škof
(zdržek) ob petkih v postu. V tem svetem času si P 12.3. Doroteja, mučenka
izberimo tudi odpoved drugim dobrinam, na primer S 13.3. Patricija, mučenka
N 14.3. 4. postna nedelja
sladkarijam, alkoholu, kavi, tobaku, uram pred TV,
pred računalnikom ali telefonu … Povabljeni smo, da prihranek ob odpovedi (n. pr.
hrani) namenimo revnim in pomoči potrebnim, lahko na veliki četrtek.
COVID-19: epidemija se nadaljuje. Prav te dni je obletnica uvedbe omejitev in
razglasitve epidemije. 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 za žive in pokojne, za zdravje, za družine, za nove duhovne
poklice, v čast Svetemu Duhu, za srečno smrt… Držimo se navodil in molimo za
zdravje!

Tvoj križ, o Gospod, je vir vseh blagoslovov, temelj vsake milosti.
Tvoj križ, o Gospod, šibkosti daje moč in celo v smrti življenje.
(sv. Leon Veliki)

NOVA GORICA - KAPELA
Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.
• Danes je 3. postna nedelja. »Gorečnost za tvojo hišo me použiva.« Ali lahko te
besede iz Janezovega evangelija veljajo za nas, danes? V postnem času lahko
preverjamo to svojo gorečnost, neglede na korono. Prenos maše ob 10. uri preko
YT in obhajilo med 11.00 in 11.30.
• Križev pot molimo vsak torek in petek ob 18.30. Vabimo vas, da se pridružite
Jezusu na poti križa. Na njej odkrivamo neizmerno ljubezen Boga.
• Verouk – poteka na daljavo. Vabimo pa družine, da se priglasijo za sveto mašo v
živo, posebej družine prvoobhajancev.
• Spovedovanje je redno med mašami. Izven maš lahko pozvonite pri glavnem
vhodu na zvonec SAMOSTAN ali pokličete po telefonu in se dogovorite. V velikem
tednu pa vam bomo na razpolago od 9.00 do 11.30 in 15.00 do 17.30. Ne odlašajte
predolgo.
• Prihodnja nedelja bo 4. postna ali papeška s prenosom maše ob 10. uri preko
YT in obhajilom med 11.00 in 11.30.
• Za nedelje je potrebna še vedno predhodna prijava udeležbe pri sveti maši
na tel. št.: 05 330 77 50. Prosimo, držite se navodil reditelja pri vhodu.

KROMBERK - VOGRSKO
Nedelja
07. 03.
P. 08. 03
T. 09. 03

Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030
Vogrsko ob 19h
Kromberk ob 19h

S. 10. 03 Vogrsko ob 19h
Č. 11. 03
P. 12. 03
S. 13. 03
Nedelja
14. 03.

Kromberk ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030

V čast Materi Božji za zdravje
Za žive in †† župljane
†† svojci in prijatelji, 94
†† Hvalič in Edi Batič
†† Albert in Angela Nardin,
105
† Slavko Pipan – osmina
†† Vincenc Belingar in Bernarda
† p. Roman Motore
Za družino Hvalič
Za žive in †† župljane

Otroci in starši, verouk
je še vedno na daljavo
in doma. Starše prosim,
da pomagate otrokom,
ki se ne znajdejo in so
malo nerodni pri
računalniku, pri
nalogah, pri molitvi, pri
obisku cerkve...

Birmanski kandidati, nadaljujemo s skrajšano pripravo ob torkih ali sredah. Še zadnji
čimprej opravite izpit! Nekateri zelo pridno sodelujete in se pripravljate; nekateri pa
morda računajo na prihodnje leto?
Križev pot molimo v cerkvi na Vogrskem ob sredah, v Kromberku pa ob petkih pred
mašo. K tej molitvi še posebej vabim birmanske kandidate!
Slavko Pipan, Bratov Hvalič 29 (88 let) je umrl 25. februarja in bil pokopan 3. marca.
Naj počiva v miru.

SOLKAN
3.postna 10.00 župnjska m. za žive in+
ned.
18.00 češčenjeNajsvetejšega
07.03.2021 18.30 v zahvalo-za pomoč zaposlenim, materam in otrokom
P. 08.03 18.30 +Milvija Gabrijelčič
T. 09.03. 18.30 +Ivan Simčič
S. 10.03. 7.00 za + sorodnike in dobrotnike
Č. 11.03. 18.30 + Boris Markič
po maši možnost za češčenje-adoracijo
P. 12.03. 18.30 za rajne
S. 13.03. 18.30 +Milka Ivančič
4.postna 10.00 župnjska m. za žive in+
ned.
18.00 možnost češčenja Najsvetejšega
14.03.2021 18.30 …

Kontemplirati pomeni pustiti, da
nas Bog ljubi in zardeti v
Njegovi bližini.
Vedno mu je treba biti pripravljen
privoliti, kajti Bog je Bog.
On je vedno pred nami; On je
vedno »tukaj«, tudi takrat, ko ga
ne čutimo.
Vedno nas ljubi, tudi ko ga mi ne
ljubimo ali ne mislimo nanj.
Birmanski kandidati do 15. marca se
prijavite sami ali pridružite drugim,
do 5 birmancev (ter 5 staršev, največ
skupaj 10 po številu) v cerkvi, v kapeli

- nasproti zakristije.

11. marca začnemo devetdnevnico pred praznikom sv. Jožefa, ki je bil 1870 razglašen za
zavetnika vesoljne Cerkve; ob 150 letnici je pp. Frančišek 8.12.2020 poslal apostolsko pismo
(»Patris corde«) Z OČETOVSKIM SRCEM, ki nam približuje lik sv. Jožefa.
Križev pot molimo ob petkih in nedeljah 20 minut pred mašo ( mašo ob 10.00).
V ned. 14.03. ob 14.00 – križev pot k sv. Katarini v skupinah po 10 udeležencev. Vabljeni predvsem
mlajši, s spremstvom odraslih

