NOVA GORICA
N.12.9.

24. nedelja med letom
- maša: 9. in 11. uri
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+ g. Marjan Arhar in g. Janko Tušar

+ Veronika in Marija Rijavec
za novoporočence
+ Elda Štokelj, Lemutova 28 (8.dan)
za zdravje in uspešno okrevanje
+ Ivan Lazar
v zahvalo
+ Valter Marusig
++ Humar
adoracija, spoved

v čast Svetemu Duhu
za zdravje, mir in dober namen
++ Lojk
za žive in ++ župljane
v zahvalo

Št. 37 / 12.9.2021 / 24. nedelja med letom

Verouk je za vse skupine reden.
Programi verskega izobraževanja odraslih so odprti. Vse
odrasle spodbujam, da se do
naslednje nedelje odločite in
sporočite, v katerem programu
boste
sodelovali.
Letaki
programov so na mizi za tisk ali
na spletni strani.
Župnijski pevski zbor ima
pevske vaje ob torkih ob 19.30
in otroški pevski zbor pa ob
nedeljah ob 10. uri. Pevci, ki vam
je Bog podaril posluh in glas,
pridite in se z petjem zahvaljujte
Bogu za ta velik dar.

Župnijska karitas ima srečanje v sredo po večerni sveti maši.
Priprava na krst otrok se bo začela v četrtek ob 17.30. Prijavite se.
Srečanje strežnikov bo v soboto ob 9.30. Vabljeni tudi novi kandidati.
OD PASTORALE »ZA« MLADE
K PASTORALI »Z« MLADIMI
Papež Frančišek je določil današnjo nedeljo za
svetovni dan mladih, in sicer za celotno vesoljno
Cerkev.
Na to nedeljo mladih so naša občestva
poklicana, da se zberejo v povezanosti z
mladimi.
Nedelji mladih bo sledil teden mladih, ki bo hkrati tudi teden priprave na letošnjo
jubilejno, štirideseto Stično mladih.
Z nedeljo mladih in tednom mladih se želi mladim izkazati zaupanje, da so »današnje
in jutrišnje priče evangelija«.
Mladi niso le prihodnost Cerkve, ampak tudi njena sedanjost: so danes, »Božji zdaj«.
Naj nas vse nedelja in teden mladih spodbudi, da nadaljujemo pot, ki je bila razvidna na
sinodi, posvečeni mladim, da bi prešli od pastorale »za« mlade k pastorali »z« mladimi.
Mladi si želijo te odprtosti, zaupanja, pa tudi spremljanja in spodbud na njihovi poti.
Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 051/323 165 (g. Bogdan);
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.

Bog je večji od človeških možganov!
Želimo, da bi druge spremenili, da bi bili
po našem okusu. Po naših merah hočemo
spremeniti tudi Jezusa. Jezus je napovedal,
da bo trpel in ga bodo umorili, apostoli pa
tega niso hoteli sprejeti.
Središčno sporočilo evangelija: "Mora trpeti"
Današnji evangeljski odlomek je točno na sredini Markovega evangelija!
»Odpovedati se sam sebi«, ne pomeni, da ne smemo biti veseli in srečni, da
se moramo odpovedati vsem praznovanjem in moramo biti mazohisti.
Pomeni reči ne vsemu, kar nas uničuje in pohablja.
Pojdi od mene Satan!
Današnje javno mnenje noče slišati
o odpovedih in križu. Pogosto
zapademo v pogubni permisivizem.
Toda v življenju je potrebna tudi
disciplina. Lat. discepulos (učenec)
izhaja iz besede disciplina. Je sožitje
med nami sploh možno, če vsak
dela kar mu trenutno ugaja in
navidezno koristi?
Če hočemo biti Jezusovi učenci….!
Ko zapademo v skušnjave, lenobo,
napuh in nas ogrožajo druge
smrtonosne duhovne zveri, se
poslužujmo eksorcizma, ki ga je
izrekel Jezus.

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Nabirka za kristjane v Sveti Deželi je danes namesto na
veliki petek. Hvala vsem dobrotnikom!
Stična mladih bo v soboto, 18. septembra. Lepo
vabljeni k udeležbi in sodelovanju na edinstvenem
srečanju verne mladine!
Smo pred izbiro (volitvami) v ŽPS in ŽGS. Pogovorite
se med seboj, da boste izbrali najbolj primerne
predstavnike župnije za soodgovorno sodelovanje pri
vodenju župnijskega življenja.

GODOVI:
N.12.9. Marijino ime
P. 13.9. Janez Zlatousti, škof
T. 14.9. Povišanje sv. križa
S. 15.9. Žalostna M.B.
Č. 16.9. Korenilij in Ciprijan
P. 17.9. Robert Bellarmino, šk.
S. 18.9. Irena, mučenka
N. 19.9. 25.ned. med letom

Priprava na krst se bo začela v četrtek, 16. septembra ob 17.30 v Novi Gorici.
Priprava vsebuje tri srečanja, ki pomagajo staršem odkriti veličino krsta in njihove
verske vzgoje. Prijavite se: alojzij.krzisnik@gmail.com.
Priprava na zakon na daljavo od 1. do 3. oktobra. Zaročenci se lahko prijavijo preko
spleta ali pa na e-naslovu pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi
je na spletu.

NOVA GORICA - KAPELA
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl

Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.

KROMBERK – VOGRSKO
www.facebook.com/zupnijakromberk/

Kromberk ob 16h Za žive in †† župljane
Hvala in Bog povrni vsem, ki
N. 12. 9.
Vogrsko ob 1030 † Nada Fornazarič, 34
ste lepo pripravili in sodelovali
P. 13. 9. Vogrsko ob 19h
†† Radovan in starši, 106
pri praznovanju kromberškega
shoda!
T. 14. 9. Kromberk ob 19h †† Miran in Gorazd
S. 15. 9. Vogrsko ob 19h
† Mara Lukežič, 58
Otroci in starši: verouk smo že
Č. 16. 9. Kromberk ob 19h †† Jožef, Olga in Ivan P.
začeli. Kdor se še ni, naj se
čimprej vpiše, prinese
P. 17. 9. Kromberk ob 19h Za letnik 1953
spričevalo in nabavi učbenik in
S. 18. 9. Kromberk ob 19h † Franc Lojk – 30. dan
Kromberk ob 9h †† sorodniki in v dober namen zvezek. Prosim, da povabite
N. 19. 9.
starše otrok 1. razreda!
Vogrsko ob 1030 Za žive in †† župljane
h
Urnik verouka v Kromberku: 1. in 2. r.: sreda ob 18 ; 3. r.: sreda ob 17h; 4. r.: torek ob
18h; 5. r.: torek ob 16h; 6. r.: torek ob 17h; 7. r.: četrtek ob 16h; 8. r.: četrtek ob 18h; 9. r.:
četrtek ob 17h.
Urnik verouka na Vogrskem: 1. in 2. r.: torek ob 1615; 3. r.: ponedeljek ob 17h; 4. r.: sreda
ob 1615; 5. r.: torek ob 1530; 6. r.: ponedeljek ob 18h; 7. in 8. r.: sreda ob 18h; 9. r.: sreda ob
17h.
Župnijska karitas ima srečanje v Kromberku v četrtek po maši.
Izbira (volitve) za ŽPS in ŽGS bo v tem mesecu. Vzemite liste, kamor vpišete vaše
predloge za člane ŽPS (5 predlogov) in za ŽGS (3 predloge). Izbirne liste odnesite tudi
drugim, ki trenutno niso prišli v cerkev. Izpolnjene oddajte do konca septembra!

•

Z današnjo, 24. NML začenjamo veroučno leto. Mašo ob 10. uri bomo imeli
pred cerkvijo v parku. Sveto mašo oblikujejo starši in otroci 5. razreda. Naj bo
vstop v novo veroučno leto prežet s prošnjo Bogu, da bi bili odprti Njegovi
ljubezni. V ponedeljek otroci začnejo z veroukom po sporedu.
• Praznik Povišanje sv. Križa bo v torek, 14. septembra, ko praznuje naša
Slovenska frančiškanska provinca. Z molitvijo za nove frančiškanske poklice
počastimo praznik.
• Skupne priprave za krst otrok se bodo začele v četrtek, 16. septembra ob
17.30 v cerkvi v Novi Gorici.
• Srednješolci vabljeni na prvo srečanje, ki bo v petek, 17. septembra ob 20.h.
• Ministranti in otroški zbor vabita nove člane. Ministrantska srečanja so
vsako soboto ob 9.30, pevske vaje OZ pa ob nedeljah ob 9. uri.
• V soboto, 18. septembra bosta začela skupno zakramentalno pot »kapelčana«
Mihael in Marta. Naj bo njun zakon prežet z ljubeznijo in spoštovanjem.
• Prihodnja, 25. NML. Bo nedelja svetniških kandidatov LJ, NM in KP škofije.
Radi se priporočajmo možem in ženam, ki so v duhu svetosti zapuščali
zemeljsko življenje.
Nošenje mask in razkuževanje ter razdalja so še vedno obvezni pogoji za
udeležbo pri maši.

SOLKAN
https://zupnija-solkan.si/

24. nedelja 10. 00 za žive in ++ župljane
Po maši srečanje 4. razreda in staršev
med letom češčenje / molitev ob 19. uri
12.09.2021
19.30 p.n.
P. 13.0919.30 +Furlan Ada in Ivan
T.14.09. –

19.30

po namenu ( Š.)

S .15.09.–

19.30

+Utica, Marija in Vence Gomišček

Č. 16.09.

molitev pred Najsvetejšim
+ Koren Zalka (Mirjam)

P. 17.09 –

19.00
19.30
19.30

S. 18.09 –

19.30

+ Zorko Harej

Za ++ Remiaš

25. nedelja 10. 00 Skupna žup. maša za žive in ++
med letom Starši 4.r- se po maši pridružijo programu družin. dne
19.09.2021
adoracija / molitev ob 19. uri
19.30 +starši Alojzija in Franc Gorjup

Stična.net in prijava - za
sob. 18.9.
Veroučenci, so prinesli od
verouka
vabilo
na
družinski dan župnije,
19.09. 2021. Zakaj to? Več
na spletni strani župnije in
pri maši.
Verouk po urniku in
možnem dogovoru.
Zadnjo ned. v mesecu
26.9. predvidena izbira
(volitve) za 5 letno obdobje
obnovljenega Župnijskega
pastoralnega sveta.

