NOVA GORICA http://zng.si/
N 12.12. 3. adventna nedelja:

- maša ob 9. in 11. uri
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19.00
8.00
T 14.12.
19.00
8.00
S 15.12. 19.00

zdravje,mir,dober namen
+ Rado Klanjšček
za duše v vicah
+ Karlo in Elena Quali
v čast Svetemu Duhu
+ Štefanija in Vincenc
Samokec
8.00 za domovino (Otlica)
Č 16.12.
19.00 za zdravje
8.00 zdravje,mir,dober namen
P 13.12.

18.00 adoracija

P 17.12. 19.00 + Helena Peršolja,
Delpinova 24c (8.dan)
8.00 + Franc Kralj
S 18.12.
19.00 + pevce CPZC
9.00 za žive in ++ župljane
N 19.12.
11.00 + Janko Štefančič
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Adventna spoved veroučencev bo ta teden
pri verouku.
Zakonska skupina ima srečanje v
ponedeljek ob 20. uri. Tema pogovora bo:
Ljubezen neguje.
Starši prvoobhajancev bodo imeli srečanje
v torek ob 19.30. Približujemo se prvi
spovedi vaših otrok.
Starši veroučencev predšolskih, 1. in 2.
razreda bo v sredo ob 19.30.
Devetdnevnica pred božičem se začne v
četrtek. To je bližnja priprava na
praznovanje božiča. Lepo vabljeni.

Betlehemsko lučko bodo skavti delili
naslednjo nedeljo. Morda imate laternico še
doma, pridite in vzemite samo vložek. Ne
ustvarjajmo po nepotrebnem smeti.
Adventno spovedovanje bo v petek: od 7. – 9. ure: g. Lojze, 9.-11. ure: g. Cvetko; 11-13.
ure: g. Jožko; 13.-15. ure: g. Bogdan; 15.-17. ure: g. Lojze; 17.-19. ure: g. Cvetko.
Moj dar za duhovnika ali bira, lahko darujete v košek pri vhodu v cerkev do praznika
Svetih treh kraljev. Kot veste, duhovniki nimamo plače, ampak živimo od vaših darov.
Vaš dar je znamenje, da cenite naše delo. Hvala vam za dar.

Zakaj potrebujemo sinodo?
Zato, ker mnogi kristjani živijo vero predvsem
privatno. Mnogi ne želijo sodelovati v župniji
ali se vključiti v kakšno skupino. Še ko pridejo
k maši, se radi sedejo daleč od drugih. Pa ne
zaradi covida, ampak, ker hočejo biti sami.
Papež pa želi, da bi postali občestvo bratov in
sester, ki se imamo radi. Ta empatija naj se
odraža v želji, da želimo drugega slišati, ga
razumeti in da delimo svoja spoznanja.
Po Novem letu se bomo načrtno srečevali, si
prisluhnili in skupaj razmišljali kakšno Cerkev
si res želimo.
Sinoda pomeni skupaj hoditi, skupaj razmišljati.

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Plamen Luči miru iz Betlehema so skavti
prvič ponesli po Sloveniji leta 1991 s
sporočilom “Mir je čas brez vojne”.
Prizadevamo si, da čim več ljudi začuti
toplino, ki jo z akcijo prinašamo njihova
srca.
Ali se luč prodaja? Za kaj gre denar?
Že od samega začetka je to dobrodelna
akcija, ki s prostovoljnimi prispevki
pomagamo kakšni dobrodelni ustanovi,
organizaciji ali pa posameznim osebam,
družinam.

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.

Nedelja veselja
Veselite se, lat. gaudete! Apostol Pavel je
te besede zapisal v velelni obliki, kot
imperativ, ukaz. Gospod je že blizu. Kdor
biva v Gospodu, je vesel, vriska, pleše...
Razbijmo napačne podobe o Bogu: Bog ni
mrk, žalosten, zdolgočasen, obrabljen,
postan, plesniv, pokvarjen, smrdljiv... Ni
kot staromodna obleka, ki jo vzamemo iz
naftalina in ne vemo, kaj bi z njo počeli.
Njegovo veselje je, da biva med nami in se
veseli naše rasti, nas posluša, spodbuja…

Jezus nas krščuje v Svetem Duhu in
ognju
Nekateri bi bili radi tolerantni do vsega in
vsakogar! A v resnici niso, ker so netolerantni
do netolerantnosti resnice. Nasprotniki
krščanstva nasprotujejo dogmam, a sami
postavljajo nove dogme. Nekateri trdijo, da
človek ne more spoznati resnice – mar niso v
nasprotju s samim seboj, ko to trdijo?
Jezus nas krščuje v Svetem Duhu in ognju, ki uniči starega človeka, a prižiga novo življenje.
Kot se plamen dviga proti nebu, tako človeška duša hrepeni po neprestani rasti v dobrem.
Ogenj je silovit. Z vodo umijemo svoje telo, Božji ogenj pa očiščuje naše srce in naš razum.
Kako velik dar!

Kako v veselju in upanju pogumno pričakovati Kristusov prihod?
Trije predlogi Janeza Krstnika so resnični izziv za vsakega izmed nas:
1. Dajati. Deliti dobrine, dati svoj čas, pomagati bližnjim, dati v skupno dobro svoje
sposobnosti, znanje… Božja matematika je drugačna od človeške matematike. Kdor želi
postati zares bogat in bogastvo pomnožiti, ga mora deliti. Kdor ne daje in ne pomaga
bližnjim, greši.
2. Poštenost in zmernost, odpovedati se pohlepu. Ne se polastiti tega, kar ti ne pripada.
3. Spoštovanje bližnjih. Odpovedati se poniževanju, podcenjevanju, izsiljevanju, mučenju,
izkoriščanju in pobijanju bližnjih. Bogata in uspešna je tista družina, župnija, narod, država,
kjer se ljudje med seboj spoštujejo, kjer še posebej skrbijo za najšibkejše in nemočne.
Največje bogastvo so dobri medčloveški odnosi!

KROMBERK - VOGRSKO

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Kvatrna miloščina prihodnje nedelje bo za semenišče
in za potrebe škofije. Hvala dobrotnikom!
Betlehemsko luč, prižgano v votlini Jezusovega
rojstva, prinašajo skavti, da bi se ob njeni svetlobi lepše
pripravljali na Jezusovo rojstvo.
Prizadevajmo si za: družinsko večerno 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 …

GODOVI:

N 12.12.
P 13.12.
T 14.12.
S 15.12.
Č 16.12.
P 17.12.
S 18.12.
N 19.12.

3. adventna nedelja
Lucija, mučenka
Janez od Križa, duh.
Kristina, devica
Albina, mučenka
Lazar iz Betanije
Gacijan, 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 je že 3. adventna nedelja - »Gaudete semper in Domino«, »Veselite se v
Gospodu zmeraj. Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem. Gospod je blizu.« (Flp 4,47). Ob vsebini današnje Božje besede začutimo kaj je vir pravega veselja. Pri maši ob
18. uri bodo sodelovali otroci in starši 6. razreda.

•

Zahvala – vsem, ki ste se ob godu sv. Nikolaja spomnili p. Nika se iskreno
zahvaljujemo.

•

Blagoslov domov ob božičnem prazniku. Vabimo vas, da se dogovorite za blagoslov
že pred božičem.

•

Marija romarica – naj vaše gostoljubje še naprej odpira vrata Mariji romarici in vas
povezuje v družinskem bogoslužju in molitvi. Na sveti večer, 24. decembra prinesete
mape k maši svetega večera ob 18. uri.

•

Prejem zakramenta svete spovedi – smiselna priprava na Jezusovo rojstvo je dobro
opravljena sveta spoved. Lahko nas pokličete ali pozvonite pri vratih na samostan.
Zadnji teden bomo imeli dežurstvo v cerkvi.

•

Božična devetdnevnica – od 16. decembra do svetega večera vas vabimo k bližnji
pripravi na praznik Jezusovega rojstva, ki bo vsak dan pri večerni maši.

•

Na 4. in zadnjo adventno nedeljo bomo pri sveti maši ob 10. uri sprejeli nove fante v
ministrantsko službo. Čestitamo njihovim družinam. Pri večerni maši ob 18. uri bodo
sodelovali otroci 4. razreda.

•

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

N. 12.12.
P. 13.12.

www.facebook.com/zupnijakromberk/
Kromberk ob 9h † Cecilija Baša
Verouk bo reden. Otroci, pridite z
Vogrsko ob 1030 Za žive in †† župljane nalogo in pripravljeni!
†† Darinka Saksida in
Vogrsko ob 19h
Birmanski kandidati, prihodnjo
ostali, 6
nedeljo bere prošnje 8. razred
Kromberk ob 19h † Jan Zelinšček
verouka.
h
Vogrsko ob 19
† Jožef Gorjan, 64 d

T. 14.12.
S. 15.12.
Č. 16.12. Kromberk ob 19h V zahvalo Materi Božji
†† Avgust in Vilma
P. 17.12. Kromberk ob 19h
Komjanc
S. 18.12. Kromberk ob 19h †† Pavlin, Barje 3
Kromberk ob 9h Za žive in †† župljane
N. 19.12.
Vogrsko ob 1030 †† Albert in Marija Ž.,140

Božično devetdnevnico pričenjamo
v četrtek, 16. decembra: »Kralja, ki
prihaja, pridite molimo!«

Kvatrna miloščina prihodnje
nedelje bo za semenišče in potrebe
škofije.
Božična spoved: v Kromberku 17. 12. od 1730 do maše / in po njej (g. Lojze), na Vogrskem
19. 12. od 14h do 15h (g. Marko). Župnik bom na razpolago tudi pred ali po maši med
tednom.
Betlehemsko luč bodo prihodnjo nedeljo prinesli skavti.
Priprava jaslic: v Kromberku starši in otroci 8. r., na Vogrskem pa 3. r.
Ponudba: Marijanski koledar (2,50 €), sveča (2,50 €).

SOLKAN
3.adventna 10. 00 Skupna žup.maša za žive in +
Češčenje -ob 18.00 nato maša
12.12.2021 18.30 za slov. duhovnike in bogoslovce

https://zupnija-solkan.si/

V letu družine smo obogateni tudi s
katehezami pp. Frančiška in sodelavcev.
(Sedaj že 8. kateheza, ki govori o vzgoji
P. 13.12.- 18.30 p.n.
otrok. Ta je dobesedno vpisana v naravo
T. 14.12. 18.30 +Tinta Jožef
družine in je poklicanost vsakega starša.
S.15.12.
18.30 + Prinčič Maksimilijana
Otrok potrebuje očeta in mamo. Vzgoja
otrok za starše predstavlja velik izziv … ).
Č. 16.12. 18.00 adoracija / molitev
Dostopne na
18.30 +Vižin Avgust in Ernesta
portalu https://portal.pridi.com/2021/12
P. 17.12 – 18.30 p.n.
/08/8-kateheza-in-video-v-letu-druzineS. 18.12
18.30 +Tine Koršič
4.adventna 10. 00 Skupna žup.maša za žive in + vzgoja-otrok/ Kaj ko bi poskusili uporabiti
tudi to vsebino, za »srečanje« staršev doma
19.12.2021 češčenje ob 18.00 nato maša
na kavču in pogovor z otroci? KAJ (TI) VI
kvatrna
18.30 ….
PRAVITE(Š) NA TO?
ČE POZNAMO človeške otroke, ki - v kolikor je vsaj delno mogoče videti in vedeti prezirajo svojo domovino, moralni zakon, družino, starše, ki so jim posredovali življenje, ki
ne najdejo ničesar za kar so lahko hvaležni staršem, učiteljem, Cerkvi, državi, sosedom
…. jih NI TREBA OBČUDOVATI, PA TUDI NE SOVRAŽITI. Koliko poti poznamo, da
tudi kot kristjani, delamo dobro, odpuščamo, ljubimo …kar bo zagrenilo sovražnika
vesele novice.
Božična devetdnevnica – pričetek 16.12.
V cerkvi je možnost darovati v poseben nabiralnik tudi za cvetje in krašenje cerkve
že pred božičem in našim običajnim praznovanjem sv. Štefana- 26.12.

