NOVA GORICA
N.24.10.

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

po namenu darovalca
++ Kožuh in Ferjančič
+ Franc Andolovič
za srečno zadnjo uro
+ Jože Škodnik
za zdravje,mir,dober namen
+ Marino Glavina
v zahvalo za zdravje
češčenje Najsvetejšega

Danes bosta krščena Anamarija
in Fabijan. Staršem čestitamo in
jim voščimo dobro vzgojo.
Ta teden ni verouka.
Duhovno branje Svetega pisma
bo v ponedeljek po večerni sveti
maši.
Program Alfa za odrasle bo v
sredo ob 19.30.
Župnijski pastoralni svet v novi
sestavi bo imel prvo sejo v četrtek
ob 19.30.

za družino Rolih
v slavo Sv. Družini za blagoslov
Naslednjo nedeljo bodo pri maši
++ Rušt
ob 11. uri sodelovali skavti.
za žive in ++ župljane
Pol ure pred mašo molimo rožni
v zahvalo za zlato poroko
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Svetovni dan misijonov
Živimo v okolju v katerem prevladuje potrošniška in poganska kultura. Smo
kristjani zares kristjani in misijonarji v okolju, ki ni krščansko ali pa smo tudi
mi del prevladujoče kulture? S svojim življenjem pričujemo za lepoto
krščanske vere? Kakšen je naš odnos do tistih, ki so se od cerkvene skupnosti
in morda tudi od vere oddaljili? Se znamo vanje vživeti in biti z njimi sočutni,
ko se znajdejo v težavah. Jim želimo Božjega blagoslova in zanje molimo? Ali
pa svojo vero vsiljujemo, drugače misleče žalimo in se iz njih norčujemo?

venec. Pridružite se.

Priložnost za sveto spoved je vsak dan pred in med sveto mašo. Spoved je pogoj za
popolni odpustek, ki ga namenimo rajnim.
KAR MI JE NALOŽENO
Bog, naš Oče,
vse ustvarjeno prihaja iz tvojih rok.
Tudi mene si poklical v bivanje,
mi dal za moje življenje nalogo,
ki je ne more izpolniti nihče drug.
Za svoje življenje imam poslanstvo.
Morda ga tukaj na zemlji še ne bom čisto
spoznal, toda nekoč mi bo popolnoma jasno.
Gospod Bog, lepa je moja naloga:
da zaključim tvoje delo, prinašam mir,
delam dobro, služim resnici, živim po tvoji
besedi . Amen.

Divji bojevnik – delavnica za očete in
sinove bo v Novi Gorici v petek, 5.
decembra ob 17.30.
Kako naj podprem sina med njegovim
odraščanjem?
To vprašanje si zastavi vsak oče in
odgovore bomo ponudili na delavnici Divji
bojevnik. Delavnica je namenjena očetom
in njihovim sinovom, ki so vstopili v
puberteto, torej nekje med 12. in 15. letom
starosti. Prijava:
https://www.iskreni.net/programi/delavnica-zaocete-in-sinove/

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.

Jezus, usmili se me!
Ta vzklik je molitev, ki jo najdemo v evangeliju, je krščanska molitev, obenem
pa je pristna človeška molitev. Je tudi del liturgije v prvem delu svete maše. Pri
kesanju molimo: «Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison»; Gospod,
usmili se; Kristus, usmili se; Gospod, usmili se. Ne gre le za kesanje nad
svojimi grehi in prošnjo za odpuščanje. Bog ne le, da odpušča naše grehe; Bog
nam daje življenje, nam odpira pogled, odpira vrata v praznovanje in v lepoto
nebeškega Jeruzalema.
Slepi Bartimaj je kričal, vpil, prosil Jezusa, da bi videl. Ne bodimo tiho, tudi
mi prosimo: Gospod, daj da spregledam!

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Misijonska nedelja je danes, zato je nabirka med mašo
za misijone. Hvala dobrotnikom!
Goriška območna KARITAS potrebuje moškega
prostovoljca za pomoč pri delu v skladišču ob
ponedeljkih in četrtkih.
Priprava na zakon bo od 6. do 13. novembra potekala na
Kapeli. Potrebna je prijava: 051/614 912 ali
priprava.zakon.ng@gmail.com .
GOK – Goriška območna karitas ima redno srečanje pri
konkatedrali v torek ob 19.30.

GODOVI:
N.24.10. Misijonska nedelja
P. 25.10. Darinka, mučenka
T. 26.10. Lucijan, mučenec
S. 27.10. Sabina Avilska, muč.
Č. 28.10. Simon in Juda Tadej
P. 29.10. Mihael Rua, redovnik
S. 30.10. Marcel, mučenec
N. 31.10. 31. ned. med letom

Praznik vseh svetih in spomin vernih rajnih (duš v vicah) sta pred nami. Ob tem
poskrbimo za urejenost grobov (tudi duhovniških).
Popolni odpustek, ki ga namenimo rajnim, lahko pridobimo v osmini vseh svetih pod
običajnimi pogoji: spoved in obhajilo, obisk pokopališča ali cerkve in molitev.
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

Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.
• Misijonska nedelja je danes. Z molitvijo in darovi podpirajmo prizadevanja
misijonarjev, da bodo pomagali ubogim iz revščine in oznanjali evangelij vsem
narodom. Vaši darovi pri mašah so namenjeni podpori njihovemu delu in skrbi
za uboge. Bog naj blagoslovi vašo darežljivost.
• Župnijska Karitas vam tudi danes ponuja sveče, z nakupom katerih boste
prispevali v sklad za pomoč ubogim v naši župniji.
• Veroučne počitnice bodo trajale do torka, 2. novembra, ko se nadaljuje verouk
po sporedu. Le obe skupini 4. razreda bosta imeli združeno veroučno uro v
sredo, 3. novembra ob 17.30.
• Romanje v Assisi – jutri zjutraj ob 6. uri odhajamo na oktobrski obisk krajev sv.
Frančiška. Žal je Corona zdesetkala število romarjev. Romarjem želimo srečno in
duhovno bogato potovanje ter srečno vrnitev. V molitvi bodimo povezani.
• Molitev za umrle na pokopališču v Stari Gori bo 1. novembra ob 15. uri pri
križu na pokopališču. Od tam bo blagoslov vseh, ki čakajo vstajenja.
Upoštevajte navodila NIJZ o razdalji.
• Molitev rožnih vencev v naši cerkvi bomo začeli ob 17. uri. Molitveni
spomin naših pokojnih, je najmočnejši izraz povezanosti v ljubezni, ki sega
preko groba. Vabljeni.
• Novembrska pisma si lahko na klopeh še vedno vzamete in zapišete vaše
pokojne za molitveni spomin pri večernih mašah v novembru.

KROMBERK – VOGRSKO
Kromberk ob 9h
N. 24. 10.
Vogrsko ob 1030
P. 25. 10. Vogrsko ob 19h
T. 26. 10. Kromberk ob 19h
S. 27. 10. Vogrsko ob 19h
Č. 28. 10. Kromberk ob 19h
P. 29. 10. Kromberk ob 19h
S. 30. 10. Kromberk ob 19h
Kromberk ob 9h
N. 31. 10. Vogrsko ob 1030
Loke ob 16h

www.facebook.com/zupnijakromberk/
Mariji Tolažnici za zdravje
Prvoobhajanci na Vogrskem se

Za žive in †† župljane
† Vladimir Marc, 55 a
† Alojz Brešan
† Adela Furlan, 95 a

danes predstavijo pri maši.
Počitnice so ta teden. Otroci,
radi pridite k maši in k molitvam
na pokopališče!
†† Alojz in Marija Gregorčič Izbira (volitve) za ŽPS in ŽGS:
† Žan Mervič
pridobivamo soglasje
† Zmago Pavlin
predlaganih, da jih škof imenuje.
Za žive in †† župljane
Za spoved bom na razpolago med
†† Toni in Nelka Pavzin, 6 a

Za nove duhovne poklice

tednom pred mašo ali po njej.
Izkoristimo priliko za odpustek!

Ostarele in bolne bom obiskal in delil zakramente: na Vogrskem jutri, v Kromberku
v četrtek ali petek.
Rajni: na list vpišite, za koga naj posebej molimo (tudi pri maši v novembru). Hvala
za dar.
Sveče pred 1. novembrom so na razpolago. Prispevek (2,50 €) je za ŽK.
Vsi sveti in verne duše: v Lokah 31. 10. ob 16h maša in blagoslov grobov, 1. 11. maši
kot ob nedeljah, blagoslov grobov na Vogrskem ob 14h, pri Sv. Trojici ob 1530; 2. 11.
maše: Vogrsko ob 8h, Sv. Trojica ob 10h, Kromberk ob 19h. Prosim, da uredite tudi
grobove duhovnikov!
COVID-19: potrudimo se za PCT (potrdilo)! Ostali sledite maši preko medijev.

SOLKAN
https://zupnija-solkan.si/
Skupna žup. maša za žive in+
Slovesno župnijsko praznovanje
-adoracija / molitev ob 18. uri
obhajila z letošnjimi prvoobhajanci in
v zahvalo za razne dejavnosti

24.10.2021 10. 00
–
MISIJONSKA 18.30
P. 25.10.- 18.30 + starše Jesih
T. 26.10. 18.30 v čast Materi Božji
S. 27.10.– 18.30 za družino -S.
Č. 28.10. - 18.00 molitev pred Najsvetejšim
18.30 + Ivan Curk
P. 29.10 – 18.30 + Matej Jakin
S. 30.10 - 18.30 + Srebrnič
31.10.2021 10. 00 Za žive in rajne župljane ob
prazniku naših prvoobhajancev
–
-adoracija / molitev ob 18. uri
ŽEGNANJSKA
18.30 za vse +, ki so si vzeli življenje

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.

Možnost za spoved v župniji Solkan v petek, 29. okt. 2021 -pater s Svete
Gore ob 18.00 in med mašo; - v soboto,
30 oktobra zvečer od 17.00 dalje in po
maši – župnik Jožko

