.

NOVA GORICA

N 11.04. 2. velikonočna nedelja -– sv. maša ob 9.
P 12.04. 19.00 + Ana in Jelko Munih
T 13.04.
8.00 + g. Anton Lazar
S 14.04. 19.00 + Vincenc in Štefanija Samokec
Č 15.04.
8.00 + Marija Borjančič
P 16.04. 19.00 za zdravje
S 17.4.
8.00 ++ Debevec

Št. 15 / 11.4.2021 / 2. velikonočna nedelja

Verouk na daljavo se nadaljuje.
Nekateri starši se premalo zanimajo za
verouk svojih otrok. So nekateri
veroučenci, ki slabo sodelujejo, ne
delajo niti nalog. Starši, vi ste prvi
kateheti za svoje otroke. Potrudite se.

Usmiljeni Oče,
v velikonočnih praznikih poživljaš
vero svojega ljudstva.
Pomnoži v nas svojo milost,
da bomo vsi vedno bolj spoznavali,
s kakšnim krstom smo bili očiščeni,
v kakšnem Duhu prerojeni
in s kakšno krvjo odrešeni.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha
živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Upam, da vam je uspelo vpeljati v
navado družinsko molitev, ki zelo
9.00 + g. Dominik Brus
pomaga pri verski vzgoji in pri duhovni
N 18.4.
11.00 za žive in ++ župljane
rasti.
Možnost prejema obhajila bo danes od 11. do 11.30. Pridite in prejmite vstalega
Kristusa v svoje srce.

Nedelja Božjega usmiljenja
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) je
prvo nedeljo po veliki noči razglasil za
»nedeljo Božjega usmiljenja.«
Papežu je bil povod Jezusovo razodetje
sestri Favstini: »Hči moja, govori vsemu
svetu o mojem neizmernem usmiljenju.
Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja
zatočišče vseh duš, pribežališče vseh
grešnikov. Ta dan bom razodel polnost
svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil
sveto spoved in prejel sveto obhajilo, bo
dobil popolno odpuščanje grehov in kazni
za grehe.
Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki.
Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki
noči.
Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu in dal jim
bom svoj mir.
Preden pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj usmiljenja.
Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi.«
Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), 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.

TI VERUJEŠ?

PLITVA VERA

Dvomljivcev, kakršen je naš prijatelj Tomaž
iz evangelija, hodi tudi danes veliko po svetu.
Tomaž je podvomil v Kristusa, ker je bila
njegova
vera
preveč
enostranska,
pozunanjena. »Razočaral si me, Gospod, ker
si pustil, da so te križali kot zločinca. Mi pa
smo upali, da boš obnovil Izraelovo
kraljestvo!«
Sodobni Tomaži svojo nevero opravičujejo z
izgovori: »Hodil sem v cerkev, molil sem;
toda Bog me ni uslišal, ko sem bil v stiski,
zato sem vse skupaj pustil.«
Drugi pravijo: »Hodil sem v cerkev, toda
župnik je bil trd in nečloveški, ni razumel
mojih težav, zato ne prestopim več
cerkvenega praga.«
Modri ljudje znajo iti preko duhovnikovih
napak, tiste s slabotno vero pa le-te zelo
motijo.
Ne le za duhovnike, ampak tudi za vse nas, ki
smo priča Jezusa v vsakdanjem svetu velja,
vprašanje, ki nam ga zastavlja slovenski
pregovor: »Ako ti svojemu evangeliju ne
veruješ, kako bom jaz, kako bo tujec?«

Človek, ki ljubi Jezusa, trpi, kadar se
srečuje s plitvo vero in kadar ne najde
gorečnosti v srcu drugih.
Posebno bolečino povzroča plitva vera
družinskih članov: matere, očeta, bratov in
sester, sorodnikov, saj so prav ti ljudje
človeku, ki ljubi Gospoda, najbližji.
Rad bi jim povedal, da je Kristus pravi, živi
in edini Bog, a ga preslišijo.
Njegovi kriki obnemijo v notranjosti duše.
Kako naj torej ljudem, ki jih imamo radi,
dopovemo, naj ne zavračajo Božjih resnic,
krščanske vere, Jezusove veličine, njegove
Cerkve?

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
• COVID-19: epidemija je pripeljala do zaprtja javnega življenja, tudi verskega. Upajmo, da se
bo za cerkev kaj odprlo – sledite po medijih! Verniki ste vabljeni, da sledite maši le preko TV,
radia ali spleta. V cerkev lahko pridete le posamezno ali ena družina ali eno gospodinjstvo k
molitvi ali prejemu zakramentov spovedi in obhajila. Prosimo vas, da bi še naročali za maše.
Držimo se navodil in molimo za zdravje!
• Bela nedelja je tudi nedelja Božjega usmiljenja, a jo obhajamo »v karanteni«. Prosimo
usmiljenega Kristusa za izboljšanje razmer!
• Priprava na zakon preko zoom-a: https://ignacijevdom.si/events/priprava-na-zakon-prekospleta/

Na obličju svojega bližnjega moramo iskati Kristusov obraz.
Samo to načelo nam zagotavlja, da zares ljubimo vse ljudi.
(Janez Pavel I.)

NOVA GORICA - KAPELA
Sv. maše: vsak dan ob 7.00 (s hvalnicami) in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.

Mašni nameni: http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/masni-nameni
• Bela nedelja- Božjega usmiljenja in zunanja slovesnost župnijskega
praznika – žal tudi letos samo po spletu. Leta 1947 je Kapela postala vikariat z
vsemi atributi župnije za ljudi, ki so ostali v Jugoslaviji. S postavitvijo župnije
1953 so frančiškani skrbeli za pastoralno podobo nastajajočega mesta. Tudi
danes se Frančiškovi bratje trudimo, da pod varstvom Matere Božje služimo
bratom in sestram. Hvaležni smo vsem, ki ste svoje darove in čas pripravljeni
darovati v službi župnijske družine.
• Tudi danes bomo med 11.15 in 11.45 obhajali posameznike ali družine.
Počakate na parkirišču in se držite navodil rediteljev. Po obhajilu se ne
zadržujete pred cerkvijo.
• Darovanje ali ofer ob župnijskem prazniku bo namenjen nadaljevanju obnove
cerkve. Kandidiramo na državnem in občinskem razpisu za sofinanciranje
obnove. Vaša darežljivost je iznajdljiva za kar smo vam hvaležni.
• Jutri, v ponedeljek začnemo z veroukom po sporedu. Nadaljujemo veroučne
ure na daljavo. Posebej priporočamo prvoobhajance in birmance.
• Prihodnjo, 3. velikonočno nedeljo začnemo teden molitve za duhovne in
redovne poklice. Ob 10. uri bomo posredovali mašo preko YT in omogočili
prejem obhajila med 11.00 do 11.30.
• Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam voščili ob velikonočnih praznikih in nas
obdarili. Na različne načine naj vam Bog povrne. Je iznajdljiv.

KROMBERK - VOGRSKO
N. 11. 4.
P. 12. 4.
T. 13. 4.
S. 14. 4.
Č. 15. 4.
P. 16. 4.
S. 17. 4.
N. 18 4.

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

Za žive in †† župljane
†† Jožef, Jožefa in Milan, 29
† Milena Komel - osmina
†† Marija in Leander, 105
† Marjan Komel - osmina
† Veronika Bezjak – osmina
† Jožef Tomažič
Za nove duhovne poklice
Za žive in †† župljane

COVID-19: upajmo na
izboljšanje – tudi glede
oznanil sledite sporočilom
preko medijev! Škofje
priporočajo, da sledimo
maši
preko
sredstev
javnega obveščanja (TV,
radio, splet) in poživimo
družinsko molitev.

Otroci, verouk je le na daljavo – doma. Starši, pomagajte otrokom!
Birmanski kandidati, nadaljujemo s pripravo na zoom-u v torek ob 1530 ali v sredo
ob 1730.
Starši birmancev, srečanje preko zoom-a bo v četrtek ob 20h; če ste zadržani, pa že
v torek ob 20h.
Vabljeni v cerkev k molitvi; po maši pa tudi k prejemu sv. obhajila.
Rajni: Milena Komel, Damber 2 (95 let) je umrla 3. 4., Veronika Bezjak, Bratov
Hvalič 87 (73 let) je umrla 3. 4., Marjan Komel, V. Vodopivca 53 (86 let) je umrl 4. 4.
Naj počivajo v miru!

SOLKAN
11.04.2020 10.00 župnijska m. za žive in +
2.
(brez udeležbe ljudstva)
velikonočna ------- možnost za obhajilo tudi v
večernem času
P. 12.04 18.00 +druž. Klinec, Dobrovo
T. 13.04 18.00 V zahvalo ob krstu (M)
S. 14.04 18.00 za blagoslov pri delu
Č. 15.04 18.00 + iz druž.Komel - Boštjanovi
P. 16.04. 7.00 p.o.n.
S. 17.04. 18.00 + Jožef Koršič
10.00 župnijska m. za žive in +
3. 3. velikonočna
po mož. /pred mašo češčenje/
ned.
18.04.2021 19.30 za + starše in stare starše
Živec in Bandelj

18.4. pričetek tedna molitve za duhovne
poklice.
Večerna maša v ned. 18.4. /v primeru
sprostitve ukrepov/ob 19.30 in pol ure
pred mašo možnost češčenja.
Zahvala vsem, ki ste imeli skrb za
bogoslužni prostor- cerkev. V naprej se je
potrebno dogovoriti in razporediti.

Nekajkrat smo bili že povabljeni, da
preverimo - v času, ki ga živimo - svoj
odnos do molitve. Kaj lahko naredimo
skupaj v družini, kaj lahko naredimo kot
posamezniki. Vsekakor spada to
vprašanje tudi med izpraševanje vesti v pripravi na zakrament sprave- spovedi.
Starši birmancev, srečanje preko zoom-a bo v torek ob 20h; če ste zadržani, pa v
četrtek ob 20h.
Pobuda mladim za udeležbo na duhovnih taborih, podobno kot za nižje razrede
osnovnošolcev na oratorijih, naj ne bo samo »papirnata« ampak konkretna. Vabljeni k
sprejemu odločitve in prijavi!

