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KRISTUS KRALJ
- maša: 9. in 11. uri

8.00
11.00
8.00
T. 23.11. 19.00
P. 22.11.

po namenu
+Marija, Milenka in Darko
zdravje,mir,dober namen

+ Irena Laznik, Prvomajska 92
(8. dan)

Praznik Kristusa Kralja je
poseben praznik naše župnije, ker
je cerkev posvečena Kristusu
Odrešeniku. To je dan češčenja
Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
Češčenje bo po prvi maši in se
nadaljuje popoldne ob 15.30 s
češčenjem, ki je namenjeno
otrokom in njihovim staršem. Od
16.30 se pridružite češčenju, ko
bodo pevci prepevali evharistične
pesmi. Ob 17. uri bo sklep
češčenja z zahvalno pesmijo.

8.00 ++ Stubelj
S. 24.11.
19.00 v zahvalo za novokrščenca
8.00 zdravje, mir,dober namen
Č. 25.11.
19.00 ++ Nardin in Kodermac
8.00 po namenu darovalcev
P. 26.11. 18.00 češčenje Najsvetejšega
19.00 + Silvester Možina
Duhovno branje Svetega pisma
8.00 po namenu darovalcev
S. 27.11.
bo v ponedeljek ob 19.30.
19.00 + Alojz Bavdaž (30.dan)
za
žive
in
++
župljane
Program alfa bo v sredo ob 19.30.
N. 28.11. 9.00
1. adventna 11.00 za zdravje
Zaradi okoliščin bo samo vsebinski del.
Naslednjo nedeljo začnemo adventni čas. Znamenje adventa so adventni venčki, ki
nas povezujejo pri molitvi. Vsaka krščanska družina naj ima adventni venček.
Sinodalna pot, sinodalnost
V tem času bomo tako velikokrat slišali
besede, kot so sinodalna pot, sinoda,
sinodalnost in podobno. Z besedno zvezo
sinodalna pot tako želimo označiti celoten
proces, ki se bo v tem kontekstu odvijal, od
dogajanja v posameznik škofijah, celinah in
nazadnje na ravni celotne Cerkve. S tem se
želi posebej poudariti, da gre za proces, ki ga
moremo prehoditi skupaj, kot Cerkev, da to
zadeva tudi verne laike in ni le stvar škofov.
Kaj je sinodalnost? Sinodalnost pomeni način
delovanja. Geslo sinode, ki se začenja, je Za
sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje,
poslanstvo. Sinodalnost pomeni
način
življenja in delovanja Cerkve, ki tako
uresničuje občestvo kot svoje bistvo, tj.
skupaj potuje in se zbira v skupnosti.
Sinodalnost pomeni način, kako se sinoda
uresničuje v življenju Cerkve.

TEDEN KARITAS
»Naj nam bo Teden Karitas vsem v
spodbudo, da bodo naša srca postajala
vedno bolj sposobna sprejemati druge
v odprtosti Sv. Duha!
Če moje srce bližnjega sprejema, me
hkrati tudi spodbuja, da se odpravim k
njemu in iščem pot do njegovega srca.
In potem, ko sem ga slišal in v srcu
doumel njegove težave, pač nisem več
daleč od spoznanja na kak način mu
bom mogel biti v oporo in pomoč.
Malo je potrebno za povrnitev upanja:
človeka je treba opaziti, ga sprejeti, mu
prisluhniti, samo tako se bo počutil
sprejetega,
razumljenega
in
spoštovanega…«.
nadškof. msgr. Alojzij Cvikl

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.

Praznik Kristusa Kralja
Pilatovo vprašanje
Pilat je z vprašanjem Jezusu: »Si ti Judovski kralj?«, povzel obtožbo duhovnikov, ki so
trdili, da je Jezus Mesija, ki spodkopava Rimsko oblast. Jezusovo smrt so zahtevali veliki
duhovniki, pa tudi ljudstvo, kajti veliki duhovniki so dosegli, da je bilo javno mnenje
proti Jezusu. Voditelji ukažejo – ljudstvo izvršuje ukaze. Je to v vseh primerih pravilna
odločitev? Npr. nacistični častniki so se na sojenju v Nürnbergu branili: »Jaz sem le
ubogal«.
Sodelovanje judovskih verskih voditeljev z okupatorjem
Zakaj je Jezus za velike duhovnike bolj nevaren kot Rimljani, ki so okupirali Palestino?
Pilat ni mogel razumeti zakaj judovski verski voditelji tako sovražijo Jezusa, zato ga je
vprašal: »Kaj si naredil?« Judovski verski voditelji so se odločili za sodelovanje z
okupatorjem, da dosežejo uničenje notranjega sovražnika. Ozdravljal je v soboto. Boga
je klical Oče. Rušil je tradicijo, ogrožal je religijo in moč velikih duhovnikov.
Jezus je Kralj Vesoljstva
Z odgovorom «Moje kraljestvo ni od
tega sveta«, Jezus ni rekel, da ne
kraljuje tudi na tem svetu. Njegov
odgovor pomeni, da njegovo
kraljevanje ne temelji na vojaški
moči, medijski manipulaciji, spletkah,
lažeh, korupciji, zastraševanju
množic, izločanju konkurentov,
ustvarjanju razkolov… Vse to, kar počnejo nekateri voditelji, ne more ogroziti
Jezusovega kraljevanja.
Na Pilatovo vprašanje: «Torej si kralj?», Jezus odgovori: «Ti praviš, kralj sem« (jaz sem
kralj, kot praviš ti). »Zato sem rojen in zato sem prišel na svet, da pričam o resnici. Kdor
je iz resnice posluša moj glas.«
Kristus je kralj tudi v času vladanja totalitarnih režimov; tudi v sekulariziranem svetu,
kjer oblast sprejema brezbožne in protičloveški zakone. Resnica je resnica in laž je laž,
četudi bi vsi na svetu trdili drugače!
Kraljevanje Jezusa Kristusa je za nas velik dar; je dokončna izpolnitev človekovega
hrepenenja po Bogu.
Če poslušamo Jezusov glas, če živimo v resnici in hodimo v luči, drugi Kristusov prihod
ni razlog za strah in tesnobo, ampak predvsem povod za upanje, hrepenenje in veselje.

KROMBERK – VOGRSKO

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Teden karitas bo od prihodnje nedelje Kristusa Kralja do prve GODOVI:
adventne. Naslednjo nedeljo bo miloščina namenjena za N.21.10. KRISTUS KRALJ
Karitas.
P. 22.11. Cecilija, mučenka
V adventnem času bodo v poslovalnicah HOFER v Novi Gorici T. 23.11. Klemen I., papež
in Šempetru postavljene »KOŠARE Z OZNAKO KARITAS«, S. 24.11. Vietnamski mučenci
ki bodo namenjene za zbiranju pomoči za družine ,
Č. 25.11. Katarina Aleksandrijska
posameznike,... v stiski. V te košare bomo lahko darovali svoj
prispevek. Akcije bodo: petek: 3. 12. , sobota: 4. 12. in petek: P. 26.11. Valerijan Oglejski
10.12. , sobota: 11.12. 2021. Za vaš dar se vam zahvaljujemo S. 27.11. Virgil in Modest
N. 28.11. 1. adventna nedelja
vsi sodelavci Karitas.
Srečanje GOK bo v torek ob 19.30 v konkatedrali.
Vabljeni na e-pričevanje: Mateja Kolić z družino je leta 2018 je v letalski nesreči v Bovcu izgubila
moža in očeta šestih otrok. V petek, 26. novembra, ob 20. uri preko Zoom-a. Prijavite se :
https://forms.gle/35MmtFya4zrz5N6i6.
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/

N. 21. 11.
P. 22. 11.
T. 23. 11.
S. 24. 11.
Č. 25. 11.

Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030
Vogrsko ob 19h
Kromberk ob 19h
Vogrsko ob 19h
Kromberk ob 19h

P. 26. 11. Kromberk ob 19h
Loke ob 19h
Kromberk ob 9h
N. 28. 11.
Vogrsko ob 1030
S. 27. 11.

† Aleš Ušaj
Za žive in †† župljane
† Renato del Fabbro, 8
†† Bole

Miloščina zahvalne nedelje za
duhovniški dom: Kromberk 185
€, Vogrsko 100 €. Hvala!
Družinska
maša:
danes
†† Vladimir in Stanislav, 55a sodelujejo starši in otroci 6.
† Ljudmila Korenjak
razreda.
†† Marija Jamšček, Marta
Verouk bo, upajmo, reden.
Černe
† Anica Grčman - obletna Birmanci, prihodnjo nedeljo
prepustite
branje
prošenj
V čast Mariji Tolažnici
sodelavcem
Župnijske
karitas.
Za žive in †† župljane

Adventne venčke prinesimo k blagoslovu prihodnjo nedeljo!
Priprava jaslic: v Kromberku starši in otroci 8. r., na Vogrskem pa 3. r.
Rajnih se v novembru radi spominjamo z molitvijo in daritvijo sv. maš.
Ponudba: Marijanski koledar (2,50 €), sveča (2,50 €).
COVID-19: potrudimo se za PCT (ob vhodu pokažimo potrdilo in osebni dokument).
Ostali sledite maši preko medijev.

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 praznik Kristus Kralj vesoljstva, zadnja nedelja Cerkvenega leta. Naj
Kristus postane tudi Kralj naših src, da bi se odločili zanj in tudi tako živeli. K
večerni maši ob 18. uri vabimo otroke in starše 7. razreda. Danes tudi naš p.
Bogdan, kot prostovoljec, odhaja na pomoč na Covid oddelek Šempeterske bolnice.
Podprimo njega in obolele z molitvijo. Ne bo pa škodila tudi molitev za zdravo
pamet.
• Sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, goduje jutri v ponedeljek, 22. novembra.
S hvaležnostjo izročamo njeni priprošnji vse naše pevke in pevce ter organiste.
• Verouk zaenkrat poteka kot do sedaj. Testiranje za šolo velja tudi za verouk.
Bodimo pozorni, da bolezni po neumnosti ali neodgovornosti ne širimo.
• Otroke, ki so vključeni v SBP (Slomškovo bralno priznanje) vabimo v četrtek, 25.
novembra ob 16.30 v samostansko učilnico. Pridružijo se lahko tudi otroci, ki še
niso vključeni.
• Marijanski koledar 2022 vam je na voljo v zakristiji.
• Marija romarica – pripravite Mariji romarici lep sprejem in naj vas v molitvi
poveže na poti do božiča. Vpišite se na seznam.
• Za obisk bogoslužja je obvezen PCT, razkuževanje, maska in medosebna
razdalja. Imejte s seboj vedno PCT potrdilo. Bodimo odgovorni. Hvala za
razumevanje.

SOLKAN
https://zupnija-solkan.si/
KRiSTUS KRALJ
VESOLJSTVA

21.11.2021

P. 22.11.T. 23.11. –
S. 24.11.–
Č. 25.11. P. 26.11 S. 27.11 1.adventnaned. Karitas
28.11.21

10. 00 za žive in + župljane

VEROUK – K verouku naj pridejo otroci,
ki imajo v šoli opravljeno testiranje.
+ Jožef Drašček (1. obl.)
Obvezna je uporaba zaščitne maske in
za pevce, organiste, božje razkuževanje rok.za vse otroke pri verouku.
ljudstvo
Nedeljo Kristusa kralja
vesoljstva
+Jug Janez in Justina
praznujemo
skupaj
z
našimi
prvoobhajanci
in
v čast Presveti Trojici
družinami.
Vsem,
udeležencem
pri
češčenju,
adoracija / molitev
naj bo »zmenek« z Njim, okrepčilo za lepše
+ Alojz Cej
dni življenja.
+Ludvik in Alojzija Kovšič
«Splošni molitveni namen za november
+ Vižin Vida in Marjo
2021«:
Molimo za ljudi, ki trpijo zaradi
za žive in + župljane
depresije ali izgorelosti, da bi povsod našli
češčenja ob 18.00
podporo in luč, ki bi jih odprla v življenje.
+ starše Bevčič

Celodnevno češčenje in sklep ob 18. uri

18.30
18.30
18.30
18.30
18.00

18.30
18.30
18.30
10. 00
18.30

Na god sv. Cecilije,-22. novembra -zavetnice cerkvene glasbe, sveta maša za pevce,
organiste in božje ljudstvo s hvaležnostjo za dar, ki naj bo v službi občestva in v čast
Bogu.

Pravico do veselja si dobimo samo tako, da smo podobni Bogu: dobri, usmiljeni,
odrešilno razpoloženi. (Miha Žužek)

