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Št. 48 / 28.11.2021 / 1. adventna nedelja

N 28.11. 1. adventna nedelja:

Hvala VSEM, ki ste na katerikoli način
sodelovali pri praznovanju župnijskega
8.00 za žive in ++ Rus
praznika Kristusa Kralja.
19.00 + Jožica Babič
Katehetski zbor ima srečanje v sredo ob
8.00 zdravje,mir,dober namen 19.30.
19.00 + Anica Cernatič Starši veroučencev 7. razreda imajo
8.00 v zahvalo
srečanje v torek ob 19.30 in 8. razreda v
19.00 + Emilija Kragelj
četrtek ob 19.30.
8.00 zdravje,mir,dober namen
Za prvi petek bo adoracija po jutranji sveti
19.00 za zdravje
maši in od 18. ure dalje. V petek med
8.00 ++ Bremec in Vogrič
večerno adoracijo bo na razpolago za sveto
18.00 adoracija in spovedovanje
spoved g. Cvetko Valič. V petek dopoldne
19.00 ++ Kralj
bom obhajal na domu bolnike in starejše,
8.00 za duše v vicah
ki ne morejo v cerkev.
19.00 ++ Čibej
9.00 + starši Blažej
Peš romanje k Mariji na Vitovlje: V
11.00 za žive in ++ župljane
soboto, 4. decembra, se zberemo se ob 9. uri
- maša ob 9. in 11. uri

P 29.11.
T 30.11.
S 01.12.
Č 02.12.
P 03.12.
1. petek

S 04.12.
1 sobota

N 5.12.

pred Cerkvijo Kristusa Odrešenika. Z avtomobili se bomo peljali do konca asfalta v Vitovljah in
nadaljevali peš po križevem potu. V romarski cerkvi na skalni pečini bo sv. maša, po sv. maši čas
za malico. Nato bomo obiskali še kapelico adventne svetnice sv. Lucij (13.12) in se preko
vitovskega jezera podali do parkirišča. Skupno bomo hodili okoli 4. ure; če dodamo še čas za
prevoz, sv. mašo in malico ter druge postanke, bomo lahko okoli 16h že doma.
Naslednjo nedeljo bo pri maši ob 9. uri minorit p. Janez Šamperl predstavil knjigo o
misijonarju p. Mihu Drevenšeku. Po maši boste knjigo lahko tudi kupili.
Miklavževanje bo naslednjo nedeljo ob 16. uri v cerkvi. Vabljeni vsi, ki imajo zaupanje v
Miklavža.
Predlog družinskega bogoslužja v adventu:
1. Prižgemo svečko na adventnem venčku (po
možnosti to naredi očka).
2. Se pokrižamo: »V imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha. Amen.«
3. Lahko zapojemo adventno pesem ali
preberemo odlomek iz Svetega pisma.
5. Preberemo zgodbo iz »adventnega
koledarja« in se z otrokom pogovorimo.
6. Zmolimo molitev »Angel Gospod je oznanil
Mariji…« ali desetko rožnega venca.
7. Zaključimo z večerno molitvijo: »O Jezus,
blagoslovi me« in obudimo kesanje.
8. Na koncu drug drugega pokrižamo.

Kakšne so novosti sinode?
Sinoda bo potekala tri leta (2021–2023) v
treh stopnjah: na ravni posameznih škofij,
na kontinentalni ravni in nazadnje na ravni
celotne Cerkve.
Pomembna novost je, da se želi z začetkom
sinodalne poti po škofijah prisluhniti
vernikom, da sinoda ne bo le zborovanje
škofov, ampak pot celotne Cerkve.
Da bo sinoda obrodila sadove, jo podprimo
z molitvijo in ne čakajmo, da bomo
naprošeni ali povabljeni, ampak stopimo
sami naproti.
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Vse teče
Vse se spreminja, je v nastajanju, rojevanju. Ne moremo zaustaviti časa. Nič na tem svetu
nam ne more dati dokončne varnosti, na nič se ne moremo oprijeti. Na tem svetu ni
varnega zatočišča.
Dvigni glavo!
Glej Gospoda, ki prihaja! Bodi usmerjen k dokončnemu cilju! Spominjaj se prihodnosti.
Če ni zadnjega cilja – kaj ostane? Prizadevanje za dobro počutje, lagodno življenje,
potratnost, hlastanje za…? Poleg tega pa tudi naveličanost, žalost, jeza, razburjenje,
čustveni stresi…
Pričakuj!
Vse in takoj? V življenju je potrebno znati tudi
čakati. Najlepše in najpomembnejše stvari
zahtevajo prizadevanje in potrpežljivo čakanje.
Živimo v času nosečnosti. Ne zaustavljamo se pri
sedanjem, ampak glejmo naprej, spominjajmo se
prihodnosti.
Čuj!
Čisto glavo ima, kdor se ni prenajedel in opil. Nasprotje treznosti in čuječnosti je
preobremenjenost, obteženost. Ne gre le za pijanost od alkohola, temveč tudi za pijanost in
zasvojenost z delom, sovraštvom, pretirano zaskrbljenostjo… Obhajanje zakramentov,
molitev, premislek o svojem življenju, post in odpovedi ter dobra dela nam zagotavljajo, da
bomo zares doživeli praznik Jezusovega rojstva.
Gospod prihaja v hlev, na betlehemske poljane
Človeške obljube so velikokrat zelo velike, a zavajajoče. Božja obljuba ne razočara. Bog
svoje obljube uresničuje. V ponižnosti in revščini. Sredi stisk, trpljenja, bolezni, vojn…

90 – letnica smrti Frančiška B. Sedeja goriškega nadškofa
Roj. 1854 v Cerknem. Študiral je v goriškem bogoslovju. V duhovnika je bil posvečen 1877.
Naslednje leto je šel na študij na cesarski Dunaj. Po vrnitvi iz Dunaja je v goriškem bogoslovju
predaval biblične vede. Po šestih letih ga je goriški nadškof ponovno poslal na Dunaj, kjer je
med drugim postal kaplan na cesarskem dvoru. Vrnil se je v Gorico, kjer je bil l. 1906
posvečen v škofa in postal goriški nadškof in ilirski metropolit ter tako odgovoren tudi za
ljubljansko, poreško-puljsko, tržaško-koprsko in krško škofijo. V času 1. sv. vojne se je zatekel
v Stično, kamor se je preselilo tudi goriško bogoslovje. Po razpadu A-O monarhije, ko je
Gorico zasedla Italija, je prišel z novimi oblastmi v konflikt. Zaradi pritiska italijanskih
nacionalistov in nevzdržnih razmer je l. 1931 odstopil z mesta goriškega nadškofa. Umrl je le
mesec dni po odstopu, 28. novembra 1931. Pokopan je na Sveti Gori.

KROMBERK - VOGRSKO

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Miloščina današnje nedelje karitas je za revne in
pomoči potrebne. Iskrena hvala za darove.
Prvi petek in prva sobota vabita k prejemu
zakramentov in k češčenju Jezusovega in Marijinega
srca.
Načrtujmo: družinska večerna molitev ob adventnem
venčku; dnevno branje iz Adventnega koledarja;
pregled in po potrebi popravilo ali dokup figuric za
jaslice; preskrbimo si mah in božično drevesce; radi
prihajamo k adventnim mašam; načrtujemo in se
pripravimo na dobro božično spoved.

GODOVI:

N 28.11.
P 29.11.
T 30.11.
S 01.12.
Č 02.12.
P 03.12.

1. adventna nedelja
Filomen, mučenec
Andrej, apostol
Eligij, škof
Natalija, mučenka
Frančišek Ksaver

1. petek

S 04.12. Barbara, mučenka
1 sobota

N 5.12. Savo, opat
Škofijska gimnazija Vipava vabi učence, njihove starše in druge zainetersirane na
dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 11. 12. 2021, z začetkom ob 9.00. Preko povezav, ki
bodo objavljene na www.sgv.si, boste lahko na daljavo vstopili med dijake. Ta dan
bo v šoli in dijaškem domu skoraj običajen šolski dan.
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www.facebook.com/zupnijakromberk/
Kromberk ob 9h V čast Mariji Tolažnici Adventne venčke blagoslovim
Vogrsko ob 1030 Za žive in †† župljane
danes pri maši.
Vogrsko ob 19h † Adela Furlan, 96 a
Današnja miloščina je za
Kromberk ob 19h †† Karla Vižin, Malija Cotič dobrodelne namene – Karitas.
Vogrsko ob 19h †† starši Fornazarič, 34 Hvala!
Kromberk ob 19h †† iz družine, Ajševica 68 Verouk bo, upajmo, reden.
Kromberk ob 19h †† Luzar
Birmanski kandidati, prihodnjo
Kromberk ob 19h Za nove duhovne poklice
nedeljo bere prošnje 8. razred
h
Kromberk ob 9 Za žive in †† župljane
30
verouka.
Vogrsko ob 10 † Verena G. in †† Nardin

Priprava jaslic: v Kromberku starši in otroci 8. r., na Vogrskem pa 3. r. Dogovorite
se, morda prihodnjo nedeljo po maši.
Prvi petek: zamenjava se z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18 h dalje.
Miklavž: zaradi nevarnosti okužbe bo obiskoval in obdaroval le po družinah.
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.

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

• S 1. adventno nedeljo začenjamo novo cerkveno leto. Z Božjo besedo liturgičnega
leta C bomo sledili zapisom evangelista Luka. Danes je tudi nedelja Karitas. Mašni
darovi bodo namenjeni tej dobrodelni ustanovi, ki s svojimi programi pomaga
pomoči potrebnim posameznikom in družinam. Bog povrni vašo darežljivost.
Danes ob 18. uri sodeluje 5. razred.
• Miklavž za predšolske – do jutri lahko priglasite otroka za Miklavževo darilo.
• Marija romarica – veroukarji sprejmejo Marijo romarico po sporedu in menjajo v
šoli. Odrasli, po spisku, ni odziva. Podobnost z Betlehemci je »naključna«.
• Starši prvoobhajancev vabljeni na srečanje v samostansko dvorano v sredo, 1.
decembra ob 19.45.
• Prvi četrtek molitvena ura za duhovne poklice ob 18.30, prvi petek maša v Domu
upokojencev in litanije Srca Jezusovega ob 18.45 ter prva sobota z litanijami MB
ob 18.45.
• Prihodnja nedelja bo 2. adventna. Obenem bo ta dan Miklavžev večer. Pri
večerni maši ob 18. uri bodo sodelovali otroci 1. in 2. razreda. Vabljeni tudi
predšolski otroci, ministranti in otroški zbor, ker bo po maši prišel sv. Miklavž in
otroke obdaril. Od Miklavža si lahko zapomnimo, da je dobrota vse kar storimo
dobrega in kogar koli presenetimo pa magari s prijaznostjo.
• Za obisk bogoslužja je obvezen PCT, razkuževanje, maska in razdalja. Imejte
s seboj vedno PCT potrdilo. Bodimo odgovorni. Hvala za razumevanje.

SOLKAN
1.adventna 10. 00 Skupna žup. maša za žive in +
Češčenje ob 18.00 in maša
- ned.
Karitas
18.30 ++Vinko Z. in Marija K. ( nam.21.11.)
za +Bevčič prenesena na 27.12.21)

P. 29.11.T. 30.11. –
S. 01.12.–
Č. 02.12. -

18.30
18.30
18.30
18.00
18.30

P. 03.12 –
18.30
prvi petek
S. 04.11 –
18.30
1. sobota
2.adventna 10. 00
05.12.2021 18.30

za zdravje
v čast svetogorski M.B.
v čast Svetemu Duhu
adoracija / molitev
+Remiaš
za + iz družine Mršnik
+ Franc Petrič 30. dan)
Skupna žup.maša za žive in +
češčenje ob 18.00 in maša
p.o.n.

https://zupnija-solkan.si/

V tednu zaporov, je v oddaji na radiu Ognjišče
duhovnik Robert Friškovec, v času priprave na
sinodo med drugim ovrednotil tudi pomen
pogovarjanja: »…V tem času še bolj spoznavamo,
kako pomembno je učiti spregovoriti o svojih
potrebah na način, da smo zares slišani, da izrazimo
svoje potrebe kot želje – in ne kot zahteve - da smo
pri tem konkretni in se učimo v skupnosti tudi
sklepati kompromise. Pri pasivni agresiji gre za
posredno, prikrito izražanje sovražnosti, jeze, v
oblikah kot so subtilne žalitve, cinizem, odigravanje
užaljenosti, otožnosti ali trme. Tudi te agresije je v
današnji družbi preveč…«

VEROUK – K verouku naj pridejo otroci, ki imajo
v šoli opravljeno testiranje. Obvezna je prinašanje
in uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok.
«Splošni molitveni namen za december 2021 - KATEHETI - Molímo za katehete, ki so poklicani, da
oznanjajo Božjo besedo, naj pričujejo zanjo v moči Svetega Duha s pogumom in ustvarjalnostjo.
Miklavž vabi s plakatom; prvi petek pred mašo nudi možnost za spoved- spovednik p. s Svete Gore;
1.petek in prva sobota skupaj k molitvi; nedelja Karitas tudi k daru miloščine za Karitas pri sv. maši in s strani
otrok z originalno pakiranim darom v škatlo, ki je bolj viden in nas vadi v odpovedi sebi z darom za
druge. Bog povrni, hvala !

