zng

N 05.12. 2. adventna nedelja:

- maša ob 9. in 11. uri

8.00 + Ida in Anton Strehar
19.00 + Aleksander Jug
8.00 + Anton strle in Jože Snoj
T 07.12.
19.00 + starši Čermelj
S 08.12. 9.00 v priprošnjo sv. Ani za sodelavce
Brezmadežna 19.00 + starši Jelen
8.00 za duše v vicah
Č 09.12.
19.00 za duhovnike (Otlica)
8.00 + g. Dominik Brus
P 10.12. 18.00 adoracija in spovedovanje
19.00 + Irena Laznik (30.dan)
8.00 za vero
S 11.12.
19.00 ++ Kodra
9.00 za žive in ++ župljane
N 12.12.
11.00 v zahvalo
P 06.12.
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NOVA GORICA http://zng.si/
Miloščina 1. nedelje v mesecu je
namenjena obnovi naše cerkve.
Miklavževanje bo danes (5.12.)
popoldne ob 16. uri v cerkvi. Vabljeni so
vsi mali otroci, da se srečajo z Miklavžem.
Biblična skupina bo imela srečanje v
torek ob 19.30.

PRIPRAVIMO POT GOSPODU,
KI PRIHAJA

Praznik Brezmadežne, ki ga obhajamo v
sredo, nas vabi, da počastimo našo
nebeško Mater. Vabljeni k sv. maši.

Kdo ima težo in nekaj velja?
Evangelist Luka predstavi začetek javnega
delovanja Janeza Krstnika na zelo slovesen
način. Našteva kralje in duhovnike,
nenadoma pa sledi presenetljivi prelom;
zapusti mogočne prestolnice in dvore, ter
omeni »nebodigatreba«, »prah«,
»kamenček«, »odpad« v puščavi. Potrebno
se je dvigniti nad logiko moči, nad logiko
mogočnih vladarjev. Bog je izbral Janeza
Krstnika. Mogočneži takratnega sveta
evangelistu Luku služijo zgolj za
dekoracijo, okvir, koordinate delovanja
Janeza Krstnika.

Skupina Marijino delo ima srečanje v
četrtek ob 17. uri.
Župnijski pastoralni svet ima sejo v
četrtek ob 19.30.

»Pot
sinodalnosti
je pot, ki jo
Bog
pričakuje od
Cerkve
tretjega
tisočletja«.
(papež Frančišek)

Druge poti v teh časih ni kot se srečati, pogovarjati, se skupaj odločati. »Cerkev in
sinoda sta sinonima,« je zapisal že sv. Janez Zlatousti.
Sinoda, ki jo je zapovedal papež Frančišek, se morda zdi komu velik
organizacijski zalogaj. Takoj je potrebno reči: sinoda, ki je pred nami, ni velik
organizacijski, temveč velik duhovni in psihološki zalogaj. Potrebno je doživljati
bližnjega kot svojega brata ali sestro in ga spoštovati..
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.

Kaj nas uči puščava?
Puščava je za življenje negostoljubna. Taka je pogosto tudi naša notranja geografija;
rane, zamere, grehi, bolečina zaradi zamujenih priložnosti, dvomi, žalost… Gore in
strme steze so simbol naših velikih srbi in stresa, naših neuresničenih želja in
hrepenenj…
Ko smo oddaljeni od Boga, ali z njim celo pretrgamo stik, naše življenje postane
puščava, grenko razočaranje, osamljenost, brezupnost, obup. Ko nam Bog postane
tujec, postanemo tujci sami sebi.

Gospod, pomagaj očistiti moje srce!
Božja beseda nas išče. Tudi danes, tudi mene. Vsakdo lahko postane prerok. Prerok
je kdor vidi naprej, preko, čez, onkraj; vidi nov svet; vidi ravne ceste, obdelane njive,
urejena mesta, ljudi, ki živijo med seboj v miru in ljubezni…Prerok vidi predvsem
to, kako Bog prihaja k ljudem. Boga ne ustavijo gore, puščave, niti hudobija mojega
srca. Kristjani verujemo, da je božja ljubezen neprimerno močnejša kakor hudobija
greha. O tem pričajo sv. Miklavž, Brezmadežna… Pripravimo pot Gospodu,
odpovejmo se navezanosti na stvari tega sveta, napuhu, egoizmu in lenobi.

KROMBERK - VOGRSKO

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Sveti Miklavž (Nikolaj) goduje jutri. Posebej se ga
veselijo otroci. Bog daj, da bi ga posnemali v
dobroti!
Praznik Brezmadežnega spočetja device Marije je
v sredo, ko častimo našo nebeško Mater kot vso
lepo, čisto in od začetka svojega bivanja
obdarovano z vsemi milostmi, tudi v smislu
obvarovanja pred izvirnim in vsemi osebnimi grehi.
Škofijska gimnazija Vipava: dan odprtih vrat
preko zoom-a bo v soboto, 11. decembra od 9. ure
dalje. Povezavo najdemo na: www.sgv.si.

GODOVI:

N 05.12.
P 06.12.
T 07.12.
S 08.12.
Č 09.12.
P 10.12.
S 11.12.
N 12.12.

2. adventna nedelja
Nikolaj, škof
Ambrož, škof
Brezmadežna
Valerija, mučenka
Judita, sp. žena
Sabin, škof
3. adventna nedelja

NOVA GORICA - KAPELA
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
Sv. maše: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.

•

Danes obhajamo 2. adventno nedeljo. K dobroti in ljubezni do bližnjega nas bo
danes in jutri nagovarjal sv. Nikolaj ali Miklavž. Po maši ob 18. uri bo obdaril
predšolske otroke ter otroke 1. in 2. razreda veroučne šole. Seveda bo razveselil
otroški zbor in ministrante. Miklavž bo obiskal tudi varovance v DUNGu in
bolnici Stara Gora.

•

Sv. Miklavž se bo jutri, 6. decembra, na svoj godovni dan srečal še z našimi
prvoobhajanci. Zvesta molitev je najlepša priprava na srečanje z Miklavžem.

•

Praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije bomo obhajali v sredo, 8.
decembra. Svete maše bodo ob 7.00, 10.00 in 19.00. Po večerni maši bomo zapeli
litanije Matere Božje.

•

Marija romarica – odpira vrata naših družin. Sprejem Marije romarice je
čudovita prilika poglobljene priprave na praznik Jezusovega rojstva.

•

Člane ŽPS in GS vabimo na srečanje in pogovor v četrtek, 9. decembra ob 19.45 v
samostansko dvorano.

•

Prejem zakramenta svete spovedi šteje za poglobljeno in smiselno pripravo na
božič. Samo »novi človek« se lahko veseli novega življenja.

•

Prihodnja nedelja bo 3. adventna. »Veselite se…. Vaša dobrota naj bo znana
vsem ljudem. Gospod je blizu.« (Flp 4,4-7)

•

Za obisk bogoslužja je obvezen PCT, razkuževanje, maska in razdalja.
Imejte s seboj vedno PCT potrdilo. Bodimo odgovorni. Hvala za
razumevanje.

N. 5. 12.
P. 6. 12.
T. 7. 12.
S. 8. 12.
Č. 9. 12.
P. 10.12.
S. 11.12.
N. 12.12.

www.facebook.com/zupnijakromberk/
Za žive in †† župljane
Miloščina nedelje Karitas:
Kromberk ob 9h
30 † Verena G. in ††
Kromberk 300 €, Vogrsko 200 €.
Vogrsko ob 10
Nardin
Hvala!
Vogrsko ob 19h Za †† prijatelje, 94
Miklavž: zaradi nevarnosti
Kromberk ob 19h † Marta Černe
okužbe obiskuje in obdaruje pri
Vogrsko ob 19h †† Leban, 115
nas le po družinah.
Kromberk ob 19h † Franc Lojk
Verouk bo, upajmo, reden.
Kromberk ob 19h V čast Svetemu Duhu
Kromberk ob 19h †† Valantič, Marija Vižin Birmanski kandidati, prihodnjo
nedeljo bere prošnje 7. razred
Kromberk ob 9h † Cecilija Baša
30
verouka.
Vogrsko ob 10 Za žive in †† župljane

Priprava jaslic: v Kromberku starši in otroci 8. r., na Vogrskem pa 3. r. Dogovorite se
po maši.
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.

SOLKAN
2.adventna 10.00 Skupna žup.maša za žive in +
češčenje ob 18.00 in maša
05.12.2021 18.30 p.o.n.
P. 06.12.18.30 v zahvalo za zdravje (V)
T. 07.12. – 18.30 + Toni Plesničar
S. 08.12.– 18.30 + Drešček Danjela
Brezmadežna

Č. 09.12. -

18.00
18.30
P. 10.12 – 18.30
S. 11.12
18.30
3.adventna 10. 00
12.12.2021
- kvatrna
18.30

adoracija / molitev
v zahvalo in priprošnjo
+ Cvetko Vendramin- obl.
+Ivanki Kogovšek in Koren
Skupna žup.maša za žive in +
češčenje ob 18.00 nato maša +

https://zupnija-solkan.si/

V soboto, 11.dec. možnost za adventno
spoved s strani duhovnika iz župnije Bukovica
in sicer od 17.30 – 18.30, do večerne maše.
K verouku naj pridejo otroci, ki imajo že v
šoli opravljeno testiranje. Obvezno je
prinašanje in uporaba zaščitne maske ….

Adventni koledar z nalogami vabi k
sodelovanju. Po spodbudi odraslih, osmislimo
tudi možnost darovanja za misijone s pripravo
(če še nismo) »šparovčka« iz sredine knjižice
adventnega koledarja, da se bomo tako pridružili
za slovenske duhovnike,bogoslovce Trem modrim - kraljem , ki so k jaslicam
prinesli darove, zlata, kadila in mire.
«Splošni molitveni namen za december 2021 - molímo za katehete , ki so poklicani, da
oznanjajo Božjo besedo, naj pričujejo zanjo v moči Svetega Duha s pogumom in ustvarjalnostjo.
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 prihajajmo k adventnim mašam;
načrtujmo in se pripravimo na dobro božično spoved …

