NOVA GORICA
N 21.3. 5. postna nedelja: maša: 9. in 11. uri
P 22.3. 19.00 + Olga Trošt
T 23.3.
8.00 za zdravje
S 24.3. 19.00 + Boris in Ciril
9.00 + Jože Pahor
Č 25.3.
19.00 + Ante Poša

Spoved za veroučence bo ta teden
v času verouka.
Župnijski pastoralni svet ima sejo
v torek ob 20. uri po zoomu.
Praznik Gospodovega oznanjenja
in materinski dan obhajamo v
18.30 križev pot
P 26.3.
četrtek. Lepo vabljeni k sveti maši,
19.00 za božji blagoslov
da molimo za mame.
S 27.3.
8.00 za otroke
Celodnevno spovedovanje bo v
N 28.3. 9.00 + Gostimir in Nada Mozetič petek. Vsi kristjani smo povabljeni,
11.00 za žive in ++ župljane
da opravimo sveto spoved vsaj v
velikonočnem času in prejmemo sveto obhajilo. Spovedovanje bo v učilnici, takoj desno,
ko stopite v cerkev: od 7. do 9. ure: g. Lojze Kržišnik; od 9. do 11. ure: g. Cvetko Valič;
od 11. do 13. ure: g. Jožko Bric; od 13. do 15. ure: g. Jože Tomažič; od 15. do 17. ure: g.
Lojze Kržišnik in od 17. do 19. ure: g. Cvetko Valič.

Št. 12 / 21.3.2021 / 5. postna nedelja

»Če pšenično zrno
ne pade v zemljo in ne umre,
ostane sámo;
če pa umre, obrodi obilo sadu.
Kdor ljubi svoje življenje,
ga bo izgúbil; kdor pa sovraži
svoje življenje na tem svetu,
ga bo ohranil za večno življenje.

Križev pot molimo vsak petek v postnem času pol ure pred večerno mašo. V petek
sodeluje skupina Marijino delo.
Obhajilo zunaj svete maše je vsako nedeljo od 11.50 do 12.00.
Spoved je pol ure pred vsako sveto mašo.
Za praznike bo potrebna predhodna prijava udeležbe pri sveti maši. To boste
potrebovali že naslednjo nedeljo. Da bo čim lažje, vzemite vstopnice in spoštujte
pravila redarjev.

PROGRAM RADIJSKEGA MISIJONA NA RADIJU OGNJIŠČE

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.

Radi bi bili pšenično zrno,
zaorano v zemljo,
če bi mogli roditi stoteren sad,
ne da bi morali zato umreti.
Tako pa nas tvoje besede plašijo,
ker smo navezani na ta svet
in na njegove mamljivosti.
Ti pa ne nehaš oznanjati,
da je le v smrti življenje.
Bodi zahvaljen, Gospod,
za brezmejno potrpežljivost.
V našem postu je delček umiranja,
ko se umaknemo vase
in te prosimo odpuščanja.
Po: Molimo s Cerkvijo, B-2, IV/2

Res potrebujemo Leto družine?
“Dajte mi oporno točko in premaknil bom
svet!” je znameniti Arhimedov stavek.
Odločitev papeža Frančiška,da na praznik
sv. Jožefa vstopimo v Leto Družine, ni
zgolj še ena od mnogih tem, ki vsake
toliko časa malce stopijo v ospredje.
Verjetno ni človeka, ki se ne bi strinjal, da
Cerkev potrebuje prenovo. Frančišek
goreče verjame, da je prenova Cerkve in
družbe mogoča, če se vse cerkvene
strukture usmerijo v skrb za družino.
Zato je geslo tega leta »Hoditi z
družinami«. To je zanj tista Arhimedova
oporna točka, s katero je mogoče premakniti ne le Cerkev, temveč celoten svet.
V Letu Družine bodo podani konkretni
predlogi, kako lahko v domači župniji ali
širši cerkveni skupnosti stopimo skupaj
na pot spremljanja, razločevanja in
vključevanja. Predvsem pa to leto
postavlja pred nas izziv, da se učimo na
Jezusov način spremljati druge in obenem
dovolimo, da drugi hodijo z nami.

KROMBERK - VOGRSKO

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Teden družine bo od 19. do 25. marca. V molitvi
priporočimo naše družine sveti Nazareški družini!
Dan molitve za žrtve spolnih zlorab bo v petek, 26.
marca. Priporočamo!
Radijski misijon je na radiu Ognjišče ta teden do 27.
marca.

GODOVI:
N 21.3. 5. postna nedelja
P 22.3. Lea, spokornica
T 23.3. Rebeka, redovnica
S 24.3. Katarina Švedska
Č 25.3. Gospodovo oznanjenje
P 26.3. Larisa, mučenka
S 27.3. Rupert, škof
N 28.3. Oljčna nedelja

Poletni čas nastopi v noči med soboto in nedeljo, 28.
marca.
Cvetna ali oljčna nedelja (28. 3.) nas bo uvedla v veliki teden z blagoslovom oljčnih
vej in poslušanjem pasijona.

Post: odpovejmo se mesnim jedem (zdržek) ob petkih. Izberimo tudi odpoved drugim
dobrinam, na primer sladkarijam, alkoholu, kavi, tobaku, uram pred TV, računalnikom
ali telefonu … Prihranek ob odpovedi namenimo revnim in pomoči potrebnim, lahko na
veliki četrtek.

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 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.
• Gospodovo oznanjenje Mariji bomo praznovali v četrtek, 25. marca z mašami ob
7.00, 10.00 in 19.00. Po maši ob 19. uri bomo pred Najsvetejšim molili litanije
Matere Božje in izročili našo župnijo Marijinemu varstvu, saj je ta dan tudi praznik
naše župnije. Zaradi postnega časa bo zunanja slovesnost na nedeljo po Veliki noči.
Za udeležbo pri maši je potrebna prijava.
• Prva spoved – na poti do prvega obhajila bodo naši otroci prvič prejeli zakrament
svete spovedi. Razporedili se bodo od torka do sobote od 16. do 17. ure. Pripravo
začnemo v učilnici.
• Verouk – v tem tednu bomo zamenjali verouk 3. in 4. razreda. V ponedeljek ob
17.30 bo imel verouk 3. razred, v sredo ob 17.30 pa 4. razred. Hvala za
razumevanje.
• Spovedovanje je redno med mašami. Izven maš lahko pozvonite pri glavnem hodu
na zvonec SAMOSTAN ali pokličete po telefonu in se dogovorite. V velikem tednu bo
možnost za prejem spovedi po sporedu, ki ga bomo objavili.
• 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 Cvetna nedelja. Pri vseh mašah bo blagoslov zelenja, ki pa si
ga preskrbite sami. Prenos maše ob 10. uri in obhajilom od 11.00 do 11.30.

Kromberk ob 9h †† Jožko Petrevčič in
Marino Urbanc
Vogrsko ob 1030 Za žive in †† župljane
Vogrsko ob 19h † Ivan Marvin – 30. dan
Kromberk ob 19h V zahvalo za zdravje
Vogrsko ob 19h † Jožef Jarc, 89
Kromberk ob 19h † Pavla Mrak
Kromberk ob 19h † Valerija Kosmač
Kromberk ob 19h † Slavko Pipan – 30. dan
Kromberk ob 9h Za žive in †† župljane
Vogrsko ob 1030 †† Izidor, Ada in ostali,6

Otroci, ta teden pridite v cerkev
k spovedi (razen 1. in 2.r.) ob
uri verouka - poglejte urnik!
P. 22. 3.
Birmanski kandidati, ta teden
T. 23. 3.
je, namesto zoom priprave,
S. 24. 3.
spoved ob uri verouka (Vogrsko
sreda ob 17h, Kromberk četrtek
Č. 25. 3.
ob 16h in 17h. Še zadnji čimprej
P. 26. 3.
opravite prvi izpit (morali bi do
S. 27. 3.
15. 2.)! Nekateri pridno
Nedelja
sodelujete; nekateri pa morda
28. 3.
računajo na drugo leto?
Velikonočna spoved: v Kromberku g. Lojze v petek od 17h dalje, na Vogrskem g. Marko
v nedeljo od 14h do 1530; otroci pri verouku. Možnost še na Sveti Gori, na Kapeli, v
konkatedrali…
Križev pot molimo v cerkvi na Vogrskem ob sredah, v Kromberku pa ob petkih pred
mašo.
Križev pot k sveti Katarini smo običajno imeli na tiho nedeljo. Zaradi epidemije ga bomo
molili ob 16h v župnijski cerkvi v Kromberku.
Nedelja
21. 3.

SOLKAN
5.postna
10.00
21.03.2021- 18.00
- tiha ned. 18.30
P. 22.03
18.30
18.30
T. 23.03.
18.30
S. 24.03.
Sklep tedna 10.00
18.30
družine po maši
25.3
18.30
P. 26.03.
S. 27.03. spoved
18.30
CVETNA
10.00
NED.
18.00
28.03.2021- 18.00
- tiha ned.

župnjska m. za žive in +
češčenja Najsvetejšega
…
za pravičnost z dobrinami
+Franc in Marija Černe
+Boris Markič
za Božje varstvo
za družine in otroke
za češčenje-adoracijo
za vrnitev vnukinje
od 17.00 -18.15 – v kapeli
+ Silvo Laščak
župnjska m. za žive in +
češčenja Najsvetejšega
odslej večerne maše ob
18.00

Ob tednu družine preberimo v
Naši družini »Bova imela pa Jožefa« Ob
odločitvi za tako ime je sledil vzklik »O, že
dolgo nismo imeli tega imena«, je bilo
slišati v jeseniški bolnišnici po njegovem
rojstvu ...
Na cvetno nedeljo, blagoslov zelenja
tudi pri večerni maši.
Z nedeljo, 28.marca bodo večerne
maše in obredi ob 18. uri.

V velikem tednu in prazničnih dneh
veljajo navodila NIJZ in SŠK; ker je
običajno večji obisk smo naprošeni, da na
vpisnem listu ali s prijavo označimo svojo
nameravano navzočnost, da bi omogočili
zlasti več članom družin (gospodinjstev)
na 30 kvadratnih metrov.
Hvala za »trajnostno zasajeni šopek« -trajnic
pred župnijsko cerkvijo.
Možnosti za zakrament sprave poiščimo tudi pri sosedih (zlasti v času radijskega
misijona) v N.Gorici, Sv. Gori … Vsekakor ne prezrimo in odkrijmo, kdaj smo bili zadnjič pri
spovedi.
Tudi v naslednjem tednu možnost za pogovor – birmanske kandidate, zlasti od 17. ure
dalje. Tako kot za čiščenje doma in našega skupnega doma -cerkve, bomo molili in se
potrudili tudi v delu za skupnost.

