NOVA GORICA
N.07.10.

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

+ Edvard in Alojzija Kravos
po namenu
++ Leban in Trošt
++ Bratina in Radovanovič
po namenu darovalca
po namenu
+ Alojz Bavdaž, Prvomajska 90

Današnja miloščina je namenjena
za dom ostarelih duhovnikov v
Šempetru. Za obnovo naše cerkve
bo namenjena miloščina naslednje
nedelje.
Zakonska skupina ima srečanje v
ponedeljek ob 20. uri.
Biblična skupina se bo srečala v
torek ob 19.30.

(8. dan)
Skupina Alfa se bo srečala v sredo
8.00 za zdravje,mir,dober namen ob 19.30.

18.00 češčenje Najsvetejšega
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v zahvalo sv. Antonu
za dobre sodelavce
+ starši Novinc Mišigoj
+ Pavlina Žagar
za žive in ++ župljane
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Skupina Marijino delo se bo
srečala v četrtek ob 17. uri.

Sposobnost za razumevanje simbolov
Veliko se govori o IQ (kognitivni inteligenca) in o EI (čustveni inteligenci). Ima v
našem razvoju svoje mesto tudi inteligenca za dojemanje simbolov?
Jeruzalemski tempelj je simbol štirih veliko večjih resničnosti: 1. Jezusovega
poveličanega telesa (Jn 2, 21); 2. Našega telesa, ki je tempelj Svetega Duha (1Kor
6,19); 3. Cerkve – krščanske skupnosti (1 Kor 3, 16-17); 4. Nebes in večnega
življenja (Hbr 9, 24).

Mladinski skupini se mladi lahko
še vedno pridružite ob petkih ob
19.30.

Samarijanka razodeva Jezusa
Jezus je s smrtjo na križu daroval sam sebe.
S to daritvijo ni vstopil v tempelj narejen s
človeškimi rokami temveč v sama nebesa.
En človek je več vreden, kot vsi templji in
cerkve na svetu! Jezus je napovedal
uničenje Jeruzalemskega templja: »Ne bo
ostal kamen na kamnu« (Prim. Mr 13,2).

Papež Frančišek je sklical sinodo Cerkve

Zahvalna nedelja je za nas vse priložnost,
da se Bogu zahvalimo in se s hvaležnim
srcem ozremo na minulo leto. Zaman bi
iskali, če ne bi Gospod v svoji neskončni
previdnosti in ljubezni blagoslavljal naš
trud, prizadevanje in napore.
Na to nedeljo se kot župnik iz srca
zahvaljujem vsem, ki na kakršenkoli
način prispevate za rast Božjega
kraljestva v naši župniji.
Ob danasnji zahvalni nedelji naj ne bo
nihce pozabljen, saj je vsak duhovni ali
materialni dar, dan iz srca, pri Bogu
neskoncen. Naj bo molitev in delo nase
zupnijske skupnosti v vecjo Bozjo cast in
hvalo.
župnik Lojze

S sklicem sinode papež Frančišek vabi celotno
Cerkev k premišljevanju o odločilni tematiki za
njeno življenje in poslanstvo: »Prav pot
sinodalnosti je tisto, k čemur Bog vabi
Cerkev tretjega tisočletja.«
Po sledeh prenove Cerkve je ta skupna hoja
hkrati dar in naloga. Če se skupaj ozremo na
do sedaj prehojeno pot, se lahko pod
vodstvom Svetega Duha veliko naučimo iz
medsebojnih izkušenj in pogledov.
Prvi del sinodalnega dogajanja se bo odvijal
po naših župnijah, ko se bomo pogovarjali in
drug drugemu prisluhnili. Želimo biti skupaj.

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.

Zakaj potrošniška družba ni odgovor na naše resnične potrebe?
Ker je vedno več ljudi osamljenih. Ker se vedno več ljudi čuti nekoristnih in
zaradi tega, »skakajo na kaktus«, delajo samomore ali se drogirajo. Ker imamo
občutek, da gre življenje mimo nas, saj si nikoli ne bomo mogli privoščiti vsega,
kar ponujajo reklame in doseči visokih zahtev, ki jih postavlja »napredna« družba.
In tudi, ko določene stvari posedujemo, nismo srečni, ker morda teh stvari sploh
ne potrebujemo, nimamo pa tega, kar zares potrebujemo.
V nas je velika praznina, ki je ne
moremo zapolniti s kopičenjem
predmetov in užitkov tega sveta; še
posebej ne, če je naše početje
povezano z goljufijami, izkoriščanjem
prekarnih
delavcev,
krivičnimi
plačami,
slabo
opravljenim delom in spodbujanjem
raznih zasvojenosti.

SKUPNA OZNANILA www.zng.si

KROMBERK – VOGRSKO

Miloščina današnje, zahvalne nedelje, bo za duhovniški GODOVI:
dom v Šempetru. Hvala dobrotnikom!
N.07.10. Zahvalna nedelja
Novoletno taizejsko srečanje mladih bo letos v Turinu, P. 08.11. Bogomir, škof
kamor ste vabljeni mladi med 18. in 35. letom. T. 09.11. Teodor, mučenec
Informacije in prijave so na e-strani Katoliške mladine.
S. 10.11. Leon Veliki, papež
Rok prijave je 15. 11.2021.
Č. 11.11. Martin, škof
Predstavnike ŽGS (Župnijskih gospodarskih svetov)
P. 12.11. Emilijan, spokornik
vabimo na srečanje v prostorih konkatedrale v Novi
h
Gorici prihodnjo nedeljo ob 16 . Spomnite drug S. 13.11. Stanislav Kostka
N. 14.11. 33. ned. med letom
drugega!
V novembru se radi spomnimo vernih rajnih (duš v vicah) z molitvijo, darovanjem za
mašo in z udeležbo pri sveti daritvi! Zaradi covida-19 lahko letos prejmete popolni
odpustek ves november, tako so sporočili iz Vatikana.

Kromberk ob 9h Za žive in †† župljane
Verouk bo reden; starši, poglejte
N. 7. 11.
Vogrsko ob 1030 † Florijan Pavlin - obletna naloge otrok.
P. 8. 11. Vogrsko ob 19h
†† Ipavec, 58
Birmanci,prihodnjo nedeljo bere
T. 9. 11. Kromberk ob 19h †† Jože in Severin Beltram prošnje 8. razred.
S. 10. 11. Vogrsko ob 19h
† Rožica Štrukelj, 2 a
† Mihaela Velikonja: žarni
Č. 11.11. Kromberk ob 19h †† Leban, Toma B. 8
pogreb bo v družinskem krogu v
P. 12. 11. Kromberk ob 19h †† Franc in Marija Pavlin Lokah 13. 11. Naj počiva v miru!
S. 13. 11. Kromberk ob 19h † Silvana Rijavec
ŽPS in ŽGS: ustanovni sestanek
Kromberk ob 9h Za žive in †† župljane
bo na Vogrskem jutri, v
N. 14. 11.
Vogrsko ob 1030 †† Franc, Julka Plahuta, 86 Kromberku v četrtek po maši.
Sveti Just, zavetnik cerkve in župnije Vogrsko je godoval 3. novembra. Počastimo ga danes
s češčenjem od 9.30 in mašo, po kateri je ofer za cerkev (miloščina zahvalne bo 14. 11.).
Hvala!
Rajnih se v novembru radi spominjamo z molitvijo in daritvijo sv. maš.
Sveče so na razpolago. Prispevek (2,50 €) je za revne preko Župnijske karitas.
COVID-19: potrudimo se za PCT (potrdilo); ostali sledite maši preko medijev.

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

www.facebook.com/zupnijakromberk/

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.
• Danes je 32. NML. in ZAHVALNA – veliko je stvari za katere smo hvaležni Bogu.
Hvaležni pa smo tudi vam, ki nam omogočate nemoteno delo v pastorali, pri
obnovi naše čudovite cerkve in življenju Frančiškovih bratov v samostanu. Naj
vam dobri Bog povrne.
• Sprejem novih ministrantov – na zahvalno nedeljo pri deseti maši bomo
sprejeli tri fante v ministrantsko službo. Luku, Stefanu in Blažu ter njihovim
družinam čestitamo in želimo pogumnega služenja pri oltarju.
• Katehistinje – v sredo, 10. novembra ob 19.45 vabljene katehistinje na srečanje
in pogovor.
• Obnova v cerkvi – s pogledom pod strop lahko ugotovite razliko očiščenega dela
simsa od dela, ki nas še čaka. Vsem, ki z darovi pomagate, da delo napreduje se
iskreno zahvaljujemo. Naša želja je, da bi z obnovo cerkvene ladje končali do 400
letnice Kostanjevice leta 2023.
• Prihodnja nedelja bo 33.NML. s katero se nezadržno bliža zaključek cerkvenega
leta in to s praznikom Kristusa Kralja vesoljstva, 21. novembra.
• Zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer vas prosimo, da spoštujete pogoje
PCT in v cerkvi upoštevate razdaljo (mehurčke), obvezno nošenje mask in
razkuževanje rok. Če ste prehlajeni ostanite doma. Vse je lažje od zaprtja
cerkva. Bodimo odgovorni.

SOLKAN
32. ned.
med l.

10. 00
----------

https://zupnija-solkan.si/
Skupna župnijska m. žive in +
Splošni molitveni namen za mesec
adoracija / molitev ob 18. uri
november 2021 :
+ Utica in Renzo
LJUDJE TRPIJO ZA DEPRESIJO. Molimo za
+brat in starši Bremec
ljudi, ki trpijo zaradi depresije ali
+Bernarda Mugerli
izgorelosti, da bi povsod našli podporo in
luč, ki bi jih odprla v življenje.
za zdravje (M)
adoracija / molitev

18.30
18.30
18.30
18.30
18.00
18.30 +Ana Lipej in + Peternelj
15. nov. po večerni maši,
P. 12.11 – 18.30 +Simon Bizjak
načrtovano srečanje ŽPS v novi sestavi Oddaja Reflektor | Kakšna je vaša župnija
S. 13.11 - 18.30 + Gracijana Volk
prihodnosti ... YouTube · Družina media, 16 Jun
33. NML- 10. 00 Skupna župnijska m. žive in +
2021 je zanimiva, potek sinodalnega dogajanja.
14.11.21
----------adoracija / molitev ob 18. uri
18.30 + druž. Drešček
Pred nami je:
teden zaporov: od 14. - 20. novembra;
teden Karitas: od 22. - 28.novembra.:
•
lahko se prijavimo za koncert KLIC DOBROTE v Celju , sredo 24. novembra,
•
praznovanje nedelje Karitas bo na 1. adventno nedeljo (28..11.);
Upoštevanje PCT za udeležbo pri bogoslužju v cerkvi.
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