NOVA GORICA
N 14.3. 4. postna nedelja: maša: 9. in 11. uri
P 15.3. 19.00 ++ Zalašček
T 16.3.
8.00 + Albina Zorman Lazar
S 17.3. 19.00 + Edvard in Alojzija Kravos
Č 18.3.
8.00 + starši Ravbar
9.00 v čast sv. Jožefu za srečno
zadnjo uro
P 19.3.
sv. Jožef

18.30 križev pot

19.00
S 20.3. 19.00
N 21.3. 9.00
11.00

++ Lojk
+ Ivanka Plešnar
+ starši Fakin
za žive in ++ župljane

Verouk je reden na daljavo.
Starši veroučencev 4., 5., 6. in 7.
razreda imajo srečanje v torek ob 20.
uri po zoomu. Srečujemo se, ker smo
Cerkev. To je ena od bistvenih
značilnosti kristjanov, da se radi
srečujemo, ker je vedno med nami
Jezus. Potrudite se, da boste vsi
navzoči. Taka srečanja so lahko v
veliko spodbudo za boljšo pripravo na
praznovanje Velike noči, h kateri se
naglo bližamo.

Križev pot molimo vsak petek v postnem času pol ure pred večerno mašo. V petek
sodeluje veroučenci s starši 5. in 6. razreda.
Katehumenatu – uvajanju odraslih v vero se lahko še pridružite. Poteka ob
sobotah ob 20. uri po zoomu. Povezava: https://us02web.zoom.us/j/85460870768
Pridružite se v postnem času skupni družinski molitvi na zoomu ob 19.40.
Povezava: https://us02web.zoom.us/j/84326073237

Št. 11 / 14.3.2021 / 4. postna nedelja

BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA, DA »POJDITE K JOŽEFU!« (1 Mz 41,55)
BI SVET ODREŠIL.
19. marec – god sv. Jožefa
Farizej Nikodem pristopi k Jezusu
»politično korektno«, »ponoči«, v
strahu pred ljudmi in pred Jezusom, z
laskanjem. Jezus pa kot ponavadi
neposredno: »Če se kdo ne rodi od
zgoraj, ne more videti Božjega
kraljestva.« To je uvod v njuno debato,
osredinjeno ob vprašanju, kaj pomeni
Dobro in potrebno je, da se izročamo v
»roditi se znova«.

varstvo sv. Jožefa, ga prosimo za pomoč in
priprošnjo.

Obhajilo zunaj svete maše je vsako nedeljo od 11.50 do 12.05.

V petek je god sv. Jožefa in to v letu, ki je
posvečeno sv. Jožefu.

Spoved je pol ure pred vsako sveto mašo.

13. marca praznujemo obletnico
izvolitve papeža Frančiška.
Katoliška cerkev v Sloveniji se z veseljem in
hvaležnostjo spominja izvolitve kard. Jorgeja
Maria Bergoglia na sedež apostola Petra.
Jorge Mario Bergoglio se je rodil 17. 12.1936
v Argentini.
Leta 1998 je postal nadškof v glavnem mestu Buenos Aires, kardinal pa leta 2001. Dne
13. marca 2013 je bil izvoljen za 266. papeža Katoliške cerkve in si je izbral ime
Frančišek. Petrov sedež je tako zasedel prvi jezuit. Kmalu po izvolitvi je papež
Frančišek napovedal reformo rimske kurije, imenoval zbor svetovalcev kardinalov, ki
mu pri tem opravilu pomagajo.
Papež Frančišek je od izvolitve opravil 38 apostolskih potovanj, napisal tri okrožnice,
izdal pet apostolskih spodbud in 38 dokumentov motu proprio. Sklical je izredno
(2014) in redno (2015) zasedanje škofovske sinode o posredovanju vere v družini, v
oktobru leta 2018 sinodo o poklicanosti mladih ter leta 2018 sinodo o Amazoniji.
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.

Živeti iz vrednot
Naš svet je svet všečnosti in zato večnega
pretvarjanja, svet megle, svet teme, v
katerem je vse enako dobro, v katerem je
človek zgled samemu sebi. V njem ni
prostora za ljudi z lastnimi prepričanji in
stališči.
Z vsakim človekom, ki je pripravljen za
svoje vrednote tudi umreti, je svet bolj
zdrav, bolj živ, ker je njegova odločitev
kakor svetilnik Boga, ki ga je poslal na
svet, »da bi nihče, kdor veruje vanj, ne
pogubil, ampak imel večno življenje«.
Pomlad se začne, ko se prvi cvet odloči, da
bo stopil ven, iz povprečja drugih, spečih
rastlin v varnem zavetju anonimnosti.
Začne se, ko pustimo, da nas vznemiri
Jezus in njegov evangelij.

V sv. Jožefu lahko vsi najdejo človeka, ki
ostaja neopažen, moža vsakdanje, obzirne
in skrite prisotnosti, priprošnjika, oporo in
vodnika v trenutkih težav.
Sv. Jožef nas spominja, da imajo vsi tisti, ki
so na videz skriti ali v »drugi vrsti«,
neprimerljivo vlogo v zgodovini odrešenja.
Vsem gre beseda priznanja in hvaležnosti.
V letu sv. Jožefa lahko prejmemo popolni
odpustek če:
- vsaj 30 minut premišljujemo Očenaš.
- Molitev rožnega venca v družini.
- varstvu sv. Jožefa priporočimo svoje
delo.
- zmolimo litanije sv. Jožefa.
- prosimo sv. Jožefa, da delavci najdejo
zaposlitev.
Priporočajmo se sv. Jožefu in nam bo
pomagal.

KROMBERK - VOGRSKO

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Papeška nedelja je danes, ko se v molitvi spomnimo
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 14.3. 4. postna nedelja
P 15.3. Klemen, redovnik
T 16.3. Hilarij Oglejski, šk.
Sveti Jožef goduje v petek. Priporočimo mu naše S 17.3. Patrik, škof
Č 18.3. Ciril Jeruzalemski, šk.
družine, še posebej može in očete!
P 19.3. Jožef, mož D.M.
Teden družine bo od 19. do 25. marca. V molitvi S 20.3. Klavdija, mučenka
priporočimo naše družine sveti Nazareški družini!
N 21.3. 5. postna nedelja
Škofijska karitas bo imela občni zbor v soboto, 20. marca ob 9. uri – če bo možno v
živo v Vipavi, sicer preko zooma.
Radijski misijon bo na radiu Ognjišče od 21. do 27. marca.
Na praznik sv. Jožefa (19. marca) bo odprtje tedna in hkrati leta družine.
Po nagovoru nadškofa Zoreta bodo predstavniki na kratko opisali, kje vse se v Sloveniji
lahko vključimo v sopotništvo z družinami. Mnoge poti so odprte in jih niti ne poznamo.
V tednu družine želimo približati cilje in namen Leta družine. Prenos slovesnega odprtja
iz cerkve sv. Jožefa v Ljubljani bo ob 20. uri preko Facebooka in Youtuba. Sklep z
molitvijo in blagoslovom ob 21. uri.

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.

Za družino Hvalič
Otroci in starši, verouk je še
Za žive in †† župljane
vedno na daljavo in doma.
† Mara Lukežič, 58
Starše prosim, da pomagate
Za spreobrnjenje grešnikov
otrokom, ki se ne znajdejo in
† Ivan Marvin, 64 c
so
malo
nerodni
pri
† Jožef Hvalič
računalniku, pri nalogah, pri
† Franc Luzar
molitvi, pri obisku cerkve...
†† Dora in Mirko Koglot
Birmanski
kandidati,
†† Jožko Petrevčič in
Nedelja
nadaljujemo s skrajšano
Marino Urbanc
21. 03.
pripravo ob torkih ali sredah.
Vogrsko ob 1030 Za žive in †† župljane
Še zadnji čimprej opravite prvi izpit (morali bi do 15. februarja)! Nekateri zelo pridno
sodelujete in se pripravljate; nekateri pa morda računajo na kdaj drugič?
Križev pot molimo v cerkvi na Vogrskem ob sredah, v Kromberku pa ob petkih pred
mašo. K tej molitvi še posebej vabim birmanske kandidate!
Nedelja
14. 03.
P. 15. 03
T. 16. 03
S. 17. 03
Č. 18. 03
P. 19. 03
S. 20. 03

Križev pot k sveti Katarini smo običajno imeli na tiho nedeljo. Če bo dovoljeno, bi se
zbrali 21. marca ob 15. uri pred župnijsko cerkvijo.

SOLKAN
4.postna ned. 10.00
14.03.2021- 18.00

18.30
18.30
P. 15.03
T. 16.03. 18.30
7.00
S. 17.03.
Č. 18.03. 18.30

• Danes je 4. postna ali papeška s prenosom maše ob 10. uri preko YT in obhajilom
med 11.00 in 11.30. Spomnimo se danes v molitvi papeža Frančiška, ki od 13. marca
2013 vodi Cerkev po poti evangelija.
• Praznik sv. Jožefa, Jezusovega rednika bomo obhajali v petek, 19. marca z
mašami ob 7.00, 10.00 in 19.00. Papež Frančišek je leto 2021 razglasil za leto sv.
Jožefa, zavetnika Cerkve. Sv. Jožef se je dal voditi Bogu in mu darovati življenje v
polnosti. Čudovit zgled tudi nam mlačnim kristjanom sedanjega časa. S praznikom
se začne Teden družine. Za udeležbo pri maši je potrebna prijava.

1P- začetek
tedna družine 19.3

• Verouk – poteka na daljavo. Vabimo pa družine, da se priglasijo za sveto mašo v
živo, posebej družine prvoobhajancev.

21.03.2021-

• Spovedovanje je redno med mašami. Izven maš lahko pozvonite pri glavnem
vhodu na zvonec SAMOSTAN ali pokličete po telefonu in se dogovorite.
• 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.
• Prihodnja nedelja bo že 5. postna ali Tiha. S to nedeljo stopamo v zadnja dva
tedna pred Veliko nočjo. Prenos maše ob 10. uri in obhajilom od 11.00 do 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 ob 9h
Vogrsko ob 1030
Vogrsko ob 19h
Kromberk ob 19h
Vogrsko ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 9h

po maši

župnjska m. za žive in+ Molitev k sv. Jožefu v času
možnost češčenja Najsvetejšega

+ Jožef Koršič -osm.
+Franko Korečič
+Jožef Gabrijelčič
p.n.
+ Boris Markič /I./
možnost za češčenje-adoracijo

10.00 za +domače, dobrotnike,
sorod.

18.30 v čast sv. Jožefu
S. .20.03. 18.30 v čast sv. Duhu za mil. dar
5.postna ned. 10.00 župnjska m. za žive in+
- tiha ned.

devetdnevnice: O Bog, ki si v čudoviti
previdnosti svetega Jožefa milostno
izvolil za ženina svoji presveti Materi,
daj nam prosimo, da bomo njega, ki ga
za varuha častimo na zemlji, imeli za
priprošnjika v nebesih. Ki živiš in
kraljuješ vekomaj. Amen

18.00

možnost češčenja Najsvetejšega

18.30 …

Zakrament sprave – v soboto, 20.3.
možnost za spoved od 17.00 -18.15 s
spovednikom od drugod in 18.30
sveta maša – nedeljska.
14. marec – dan molitve za žrtve
epidemije Covid 19. Popoldne križev pot.

Načrtovan križev pot od župnijske cerkve v Solkanu k sv. Katarini ob 14. uri, ali v
cerkvi v primeru dežja
26. marca kot dan molitve za žrtve spolnih zlorab.
Slovenska škofovska konferenca pooblastila župnike, da sami sprejmejo odločitev,
ali so veroučenci v župniji ustrezno pripravljeni na prejem zakramentov. V kolikor
priprava otrok na prejem zakramentov zaradi epidemije ne bi bila mogoča, se prejem
zakramentov lahko odloži.
Starši in birmanski kandidati se do 15.03. dogovorimo in potrudimo, za »izpit«srečanje svojim župnikom

