NOVA GORICA
N.31.10.

31. nedelja med letom
- maša: 9. in 11. uri
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+ Franko Bratina
+ Franc Andlovič
+ Cirila in Roni Nemec
po namenu
po namenu darovalcev
za zdravje,mir,dober namen
++ Škibin
po namenu
češčenje Najsvetejšega

++ Matičič
za blagoslov v družini
+ Ljudmila in Alfonz Kralj
++ Bole
za žive in ++ župljane

Št. 44 / 31.10.2021 / 31. nedelja med letom

Samo v ponedeljek ne bo verouka.
Starši prvoobhajancev bodo
imeli srečanje v četrtek ob 19.30.
Delavnice za očete in sinove
med 12. in 15. letom starosti bodo
v petek ob 17.30. Še je možna
prijava:
https://www.iskreni.net/programi/delavnicaza-ocete-in-sinove/

Mladinci imajo redno srečanje v
petek ob 19.30.
Katehumenat se nadaljuje v
soboto ob 17. uri.
Miloščina na misijonsko nedeljo je bila
1000 Eur. Hvala za vaše darove.
Naslednjo nedeljo bo miloščina za
potrebe škofije.

Za prvi petek bo adoracija po jutranji in pred večerno mašo. Od 18. uri dalje bo
spovedoval g, Cvetko Valič. Ta teden še lahko prejmemo popolni odpustek za rajne.
Obisk bolnikov in starejših na domu bo v petek dopoldne.
NI SE VAM TREBA BATI SMRTI
Naše telo se stara in nekega dne bo moralo umreti.
Izpolnilo bo svoje poslanstvo za naše življenje na zemlji.
Ko umrjemo, umre le naše telo, naš duh še vedno živi,
ker ne more umreti.
Kaj se potem dogaja? Odgovor na to vprašanje lahko
dobimo samo pri Jezusu. On govori o dveh večnih
svetovih: o nebesih in o peklu.
Pekel je tam, kjer ni Boga in zato ni luči in ljubezni. Jezus
opisuje pekel kot kraj teme, žalovanja, joka in trpljenja.
Pekel si izbere vsakdo sam, če noče sprejeti Božje
milosti.
Nebesa pa Jezus opisuje kot pravi dom za vse Božje
otroke. Nebesa so prikazana kot kraj popolne ljubezni in
sreče, trajnega miru in popolnega zadovoljstva – tako
čudovito, da tega ne moremo popolnoma razumeti. Tam
ne bo več greha, smrti, zla ali sovraštva, tam ne bo
hudiča, ki bi nas zapeljeval.

Če ljubite Jezusa, se vam ni
treba bati smrti. Ko bo naše telo
umrlo, kar se bo nekega dne
gotovo zgodilo, bo tisto pravo
življenje, ki je v nas, odšlo k
Jezusu. To bo nekako tako, kot
da ste zaspali in se znova
prebudili. Prvi, s katerim se
bomo tam srečali, bo Jezus, ki
nam bo zaželel dobrodošlico v
pravem domu.
Povzeto po: Kaj se zgodi po smrti

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.

Pred smrtjo ne obvarje koža gladka, od nje nas ne odkupjo kupi zlata
Smrt postaja vedno večji tabu. Izrivamo jo iz svoje zavesti in iz javnega
življenja kar pa ni zdravo početje. Sploh kdaj pomislimo na to, da bomo umrli in
na večno življenje; na tri možnosti, ki nas čakajo: na nebesa, vice in pekel?
Gledamo naprej? Ali pa smo kratkovidni?
Podaljševanje življenja, standard, lepotne operacije, kozmetika, prikrivanje let –
vse to ne more od-rešiti našega življenja.

Verujem v občestvo svetnikov
Od leta 835, 1. novembra Cerkev
praznuje praznik Vseh svetih. Naš
pogled je usmerjen v nebeški
Jeruzalem. Z vsemi svetimi smo v
občestvu svetnikov. Svetniki so naši
priprošnjiki. Svetniki v nebesih
posredujejo za nas in nam pomagajo
na naši poti proti nebeškemu
Jeruzalemu. Pokličimo jih na
pomoč!

Spominjanje naših rajnih
Na grobovih prižigamo svečke in
prinašamo cvetje. Za rajne molimo,
gremo k sv. maši.
Skušajmo rajnim izreči priznanje za
delo, ki so ga storili, predvsem pa za
to, kar so bili. Povejmo jim besede
»hvala«, »odpusti«, »odpuščam«.

V nas je hrepenenje po nebesih
V življenju iščemo srečo, bogastvo in uspeh. Kopljemo, da bi prišli do zlate žile.
Garamo. Pozabljamo pa, da je vse kar imamo in kar smo, božji dar. Nadutost,
ošabnost in samozadostnost je kapitulacija duha, skrajna revščina, neprisebnost in
največja nesreča. Ne odpovejmo se največjemu bogastvu!

KROMBERK – VOGRSKO

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Žegnanjska nedelja je danes, ko obhajajo obletnico
posvetitve v cerkvah, kjer ne poznajo datuma posvetitve.
Prvi petek in sobota vabita k prejemu zakramentov in k
češčenju Jezusovega in Marijinega srca.
Miloščina prihodnje, zahvalne nedelje, bo za potrebe v
škofiji. Hvala dobrotnikom!

GODOVI:
N.31.10. Žegnanjska nedelja
P. 01.11. Vsi sveti
T. 02.11. Spomin vernih rajnih
S. 03.11. Viktorin Ptujski
Č. 04.11. Karel Boromejski, šk.
moškega P. 05.11. Zaharija in Elizabeta

Goriška območna KARITAS potrebuje
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.

www.facebook.com/zupnijakromberk/

N. 31.10.
P. 1. 11.
T. 2. 11.

1. petek

S. 06.11. Lenard, opat
1. sobota

N. 07.11. Zahvalna nedelja

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.
• 31. NML ali žegnanjska je danes. Nedelja, ki nas vrača v čas posvetitve cerkve. Naj bo
molitveni spomin danes namenjen vsem, ki so gradili naše čudovito svetišče in ga
skozi stoletja posvečevali v povezanosti z Bogom.
• Praznik Vseh svetih bo jutri, 1. novembra z nedeljskim sporedom svetih maš: 7.30,
10.00 in 18.00. Molitev za umrle na pokopališču v Stari Gori bo danes ob 15. uri
pri križu na pokopališču. Od tam bo blagoslov namenjen vsem, ki počivajo na
Božji njivi. Molitev rožnih vencev za pokojne bomo začeli ob 17. uri v naši cerkvi.
Vabljeni.
• Spomin vseh vernih rajnih obhajamo v torek, 2. novembra pri svetih mašah in osebni
molitvi. Ta dan začnemo tudi z veroukom po sporedu.
• Obe skupini 4. r. bosta imeli združeno veroučno uro v sredo, 3. novembra ob 17.30 v
samostanski dvorani.
• Generalni vizitator reda Manjših bratov bo v našem samostanu v četrtek, 4.
novembra. Vsakih šest let, ob volitvah novega provinciala in provincialnem kapitlju,
prihaja v imenu vrhovnega predstojnika reda vizitator od drugod. Tokrat prihaja
p.Darko Terpeta iz Zagrebške province. Priporočamo se vašemu molitvenemu
spominu.
• Novembrske večerne maše bodo po vaših namenih, ki ste jih priporočali v
novembrskih pismih. Radi prihajajte k svetim mašam, da se združimo v molitvi za naše
bližnje, ki smo jih imeli radi.
• Prihodnja nedelja bo 32. NML. in ZAHVALNA – okrasitev cerkve vedno izraža
hvaležnost Bogu za vse sadove zemlje in človekovega dela. Največja zahvala pa je sveta
evharistična daritev.

S. 3. 11.
Č. 4. 11.
P. 5. 11.
S. 6. 11.
N. 7. 11.

Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030
Loke ob 16h
Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030
Vogrsko ob 8h
Sv. Trojica ob 10h
Kromberk ob 19h
Vogrsko ob 19h
Loke ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030

Za žive in †† župljane

Misijonska miloščina: v

†† Toni in Nelka Pavzin, 6 a Kromberku 210 €, na Vogrskem

Za nove duhovne poklice
Za spreobrnjenje grešnikov
Za žive in †† župljane
Po papeževem namenu
Za duše v vicah
†† Jožef in Hermina Šorli
†† Ada in ostali, 6
† Marija Komel - obletna
† Jožef Lazar, Ajš. 63 a

210 €. Hvala dobrotnikom!
Verouk bo od torka naprej zopet
reden.
Birmanci, prihodnjo nedeljo
bere prošnje 7. razred.
Prvi petek in sobota: zamenjava
se z duhovnikom iz Nove Gorice,
ki bo spovedoval od 18h dalje.

Rajni: na list vpišite, za koga naj
Za žive in †† župljane
posebej molimo (tudi pri maši v
† Florijan Pavlin - obletna novembru). Hvala za dar.
V zahvalo M. B. za zdravje

Sveti Just, zavetnik cerkve in župnije Vogrsko goduje v sredo. Počastimo ga prihodnjo
nedeljo s češčenjem od 9.30 in mašo, po kateri je ofer za cerkev (miloščina zahvalne bo 14.
11.). Hvala!
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!

SOLKAN
https://zupnija-solkan.si/
za žive in rajne župljane - - -

31. ned. 10. 00
18.00 - / molitev
med l.
18.30
za vse +, ki so si vzeli življenje
31.10.2021
P. 01.11. 10.00 Skupna župnijska m. žive in +
VSI SVETI 15.00 molitev in blagoslov na pokop.
18.30 za + druž. Vecchiet
T. 02.11. – 7.00
po namenu svetega očeta
Spomin 10.00 (na pokopališču) -za verne rajne
rajnih
18.30 za ++ duhovnike in župnike
S. 03.11.– 18.30 ++ Simi (nam. 27.10)
Č. 04.11. - 18.00 molitev pred Najsvetejšim
18.30 + Lojze Koren
P. 05.11 18.30 + Ivanka Peršolja
S. 06.11 18.30 +Goljevšček Martina
32. ned. 10. 00 Skupna župnijska m. žive in +
med l. ---------- -adoracija / molitev ob 18. uri
07.11.2021 18.30 + Utica in Renzo

Na prvi petek obisk bolnikov in starejših,
z možnostjo za prejem zakramentov.
Zvečer pred mašo, od 17.30 dalje je na
razpolago za spoved župnik.
Namesto verouka v tem tednu vabljeni
posebej tudi otroci k maši na praznik
Vseh svetih in 2. nov., ko imamo možnost
prejeti tudi odpustek z obiskom cerkve in
pokopališča pod običajnimi pogoji.
15. nov.
po večerni maši, je
predvideno srečanje ŽPS v novi sestavi Oddaja Reflektor | Kakšna je vaša župnija
prihodnosti ... YouTube · Družina media, 16
Jun 2021, potek sinodalnega dogajanja v
župnijah in v škofiji.

