NOVA GORICA
N.17.10.

29. nedelja med letom
- maša: 9. in 11. uri
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za zdravje, mir, dober namen

+ Kokot Bogdan po namenu
po namenu darovalcev
+ Janko Tušar in Marjan Arhar
v čast Sv. Duhu za razsvetljenje
za zdravje,mir,dober namen
+ Julijana Obidič (30. dan)
++ Kralj

Danes bo krščena Ema F.
Staršem čestitamo in jim želimo,
da se počutijo domače v župniji.
Vsako nedeljo se ena sveta maša
daruje za vse župljane. Vedno
ste vključeni v naše molitve.
Župnijska karitas ima srečanje
v sredo po večerni sveti maši.
Srečanje mladih je ob petkih
ob 19.30.

adoracija ali češčenje Najsvetejšega Strežniki

+ Franc Andolovič
+ starši Vetrih
+ Stana in Jože Ipavec
+ Silvester Klančič
za žive in ++ župljane
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imajo srečanje v
soboto ob 9.30. Srečanje imamo
enkrat na mesec.
Dramska skupina ima srečanje
v soboto ob 10. uri. Začenja se
priprava igrice za miklavževanje.

Katehumenat je ob sobotah ob 17. uri.
Mesec oktober – mesec molitve rožnega venca: pridružite se molitvi rožnega
venca pol ure pred mašo. Povežite se v molitvi tudi doma.
Lepo vabljeni na

VIOLINSKO-ORGELSKI KONCERT
Idara Gatova (violina) in Fedorja Stroganova (orgle)
v soboto, 23. oktobra 2021, ob 19.45 v cerkev
Kristusa Odrešenika.
Program:
- A. Vivaldi: Štirje letni časi (Jesen)
- J. S. Bach: Preludij in fuga v a-molu
- G. Tartini: Sonata v g-molu, arr. F.Kreisler
- E. Ysaye: Sonata 2 (Obsession)
- F. Stroganov: Suita v francoskem stilu (Arija)
Ildar Gatov je vrhunski violinist in dirigent. Po zaključenem izobraževanju je bil profesor
violine na Kazanskem državnem konservatoriju in solist v Kazanski državni filharmoniji,
član velikega simfoničnega orkestra Državnega akademskega Marijinskega gledališča v
Sankt Peterburgu.
Fedor Stroganov je izredno nadarjen in pronicljiv glasbenik, profesor na Moskovskem
konservatoriju Čajkovskega, solist Moskovske filharmonije ter član Zveze skladateljev
Rusije. Kot skladateljev veliko ustvarja za otroke.
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.

Tekmovanje v spoštovanju, dobroti in služenju
Naše hrepenenje, da postanemo veliki in pomembni, je sama po sebi dobra.
Jezus te želje, ki je zasidrana globoko v nas, noče ubiti, temveč nam pove, kako
jo lahko uresničimo. Veliki smo, če smo sveti; svetost pa je v ljubezni. Jezus je
Služabnik vseh ljudi. Na glavo obrnjena ideja o Bogu in religiji! Ustvarjeni smo
zato, da nam Bog služi! Kaj nam preprečuje, da ne sprejemamo Božjih darov in
mu v služenju nismo podobni? Vse katalogizacije so problematične, tudi ta o
devetih strasteh; po drugi strani pa je priročen, simpatičen, pomenljiv in
provokativen pripomoček za spoznavanje resnice o sebi.
Telesne strasti: požrešnost (nezmernost v hrani in pijači, alkoholizem,
zasvojenosti…); nečistost (neurejena seksualnost, nezvestoba…); pohlep in
skopost (kopičenje stvari).
Duševne strasti: žalost (stalno godrnjanje, nezadovoljstvo); jeza (nasilje,
prezir, sovraštvo…); brezvoljnost (praznost, razklanost, lenoba, cinizem…).
Duhovne strasti: častihlepnost; zavist in ljubosumnost; napuh (imam se za
svetnika, mučenca, reformatorja, modreca…).
Koliko smo zares veliki? Kolikšna je naša teža?

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Danes, 7. oktobra 2021, se pričenja sinodalna pot GODOVI:
preverjanja življenja po veri v Kristusa po škofijah. N.17.10. 29. nedelja med letom
Slovesen začetek za našo škofijo bo v koprski stolnici ob 17. P. 18.10. Luka, evangelist
uri.
T. 19.10. Pavel od križa, duh.
Misijonska nedelja bo prihodnja, zato bo tudi nabirka
S. 20.10. Irena, mučenka
med mašo za misijone. Hvala dobrotnikom!
Č. 21.10. Uršula, devica
P. 22.10. Janez Pavel II., papež
Priprava na zakon bo od 6. do 13. novembra potekala
S. 23.10. Roman, škof
na Kapeli. Potrebna je prijava:
N. 24.10. Misijonska nedelja
priprava.zakon.ng@gmail.com ali 051/614 912.
Za obisk bogoslužja v cerkvi potrebno zadostiti pogojem PCT. Velja za vse
starejše od 15 let. Enako velja za krst ali poroko. Spoštujmo ta pogoj NIJZ.

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

KROMBERK – VOGRSKO
www.facebook.com/zupnijakromberk/

Kromberk ob 9h
N. 17. 10.
Vogrsko ob 1030
P. 18. 10. Vogrsko ob 19h
T. 19. 10. Kromberk ob 19h
S. 20. 10. Vogrsko ob 19h
Č. 21. 10. Kromberk ob 19h
P. 22. 10. Kromberk ob 19h
S. 23. 10. Kromberk ob 19h
Kromberk ob 9h
N. 24. 10.
Vogrsko ob 1030

Danes je 29. NML, ko otroci 4. razreda zaključujejo duhovni vikend v
Ankaranu pod varstvom sv. Nikolaja, zavetnika kraja. Naj okrepljeni s
prijateljstvom in spoznanji hodijo po poti Jezusa Kristusa.

•

ŽPS in GS – vse nove člane vabimo na prvo srečanje v četrtek, 21. oktobra ob
21.45 v samostansko dvorano. Izvolili bomo tajnika ŽPS, ki predstavlja svet in
pripravlja vsebino srečanj. Nov ŽPS in GS priporočamo vaši molitveni podpori.

•

Novembrska pisma si lahko na klopeh postrežete in v njem priporočite
molitvi vaše pokojne. Vsak večer v mesecu novembru bomo maševali po vaših
namenih. Naših pokojnih se spominjamo in molimo zanje, da bi živeli v Božji
bližini in uživali srečno večnost.

•

Župnijska Karitas vam ponuja sveče, z nakupom katerih boste prispevali v
sklad za pomoč ubogim v naši župniji.

•

Misijonska nedelja bo prihodnji teden. Vaši darovi pri mašah bodo
namenjeni podpori misijonarjem po svetu in njihovim programom pomoči
ubogim. Bog naj blagoslovi vašo darežljivost.

•

Romarji v Assisi – v zakristiji dobite program in navodila za poravnavo
stroškov romanja in vse kar je potrebno vedeti. Do četrtka, 21. oktobra je
potrebno poravnati 180 € z nakazilom ali s plačilom v zakristiji.

•

Obhajilo za tiste, ki ne izpolnjujejo PCT pogojev in maši ob nedeljah sledijo
pred cerkvijo, je tam možno tudi prejeti obhajilo.

Krst prejme danes po maši na
Vogrskem Zala Diemat, 140, v
soboto pa bo v Kromberku
krščen Enej Ambrož. Staršem
čestitamo in voščimo lepe
vzgoje!
Prvoobhajanci se danes
predstavijo pri župnijski maši.

Verouk je po urniku. Pri njem
lepo in z veseljem sodelujmo!
Izbira (volitve) za ŽPS in ŽGS: volilna komisija je pregledala glasovnice. Sledi pridobitev
soglasja predlaganih.
Oktobra začenjamo v cerkvi z molitvijo rožnega venca 15 minut pred mašo.
Karitas: sveče pred 1. novembrom so na razpolago. Prispevek (1,50 €) je za ŽK.
COVID-19: potrudimo se za PCT (k maši s potrdili)! Ostali sledite maši preko TV, radia
ali spleta.

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

Bogu v zahvalo
Za žive in †† župljane
†† Nelka in ostali, 6
† Franc Luzar
†† starši Gregorič, 105
† Franc Lojk
† Robert Ferrari – 30. dan
† Ivanka Batič – 30. dan
Mariji Tolažnici za zdravje
Za žive in †† župljane

SOLKAN
https://zupnija-solkan.si/
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za žive in + župljane
in otroci po maši srečanje v cerkvi

-adoracija / molitev ob 18. uri
+Koršič Tine
++ Birsa
za zdravje družine Klobučar
v zahvalo in dober namen (N)
molitev pred Najsvetejšim

Srečanje s člani ŽPS v dosedanji
sestavi in –z izbiro na glasovnici –
novoizvoljenimi, in imenovanimi je v
ponedeljek, 18.10. ob 19.30 v župnišču.
Če pisnega vabila kdo pomotoma ni
prejel, velja na uvodnem srečanju za
povabljenega in dobrodošlega.

GOSPODARSKI SVET župnije, daje v
vednost, da si še nadalje prizadeva za
evidentiranje morebitnih kupcev »parcel
za prvoobhajance in njihove starše ob Soči« v celoti. Vabljeni k osebnemu
p.o.n.
iskanju oz. obveščanju. Hvala!
za žive in + župljane
Molitev rožnega venca. V ned. 20
in otroci po maši srečanje v cerkvi
minut
pred dopoldansko ali večerno mašo
-adoracija / molitev ob 18. uri
(24.10.) vodita molitev rožnega venca
v zahvalo za razne dejavnosti
ver. skupini A in B – 8. razreda; s
»popravnim izpitom« za molitev pri verouku iz preteklega tedna, bo lepša. Verouk redno za vse
skupine po objavljenem urniku.
+Joško in Črtomir Nanut
+Vida Podgornik

Slovesno župnijsko praznovanje obhajila z letošnjimi prvoobhajanci in župnijskim občestvom
bo na nedeljo, 31.oktobra ob 10. uri - pred praznikom Vseh svetih (1.nov.) in spominom vernih
rajnih (2.nov.) Pred temi prazniki bo več možnosti ( doma in drugod) za spoved in duhovno
pripravo ne samo domačih in sorodnikov, ampak vseh članov naših župnij.

