NOVA GORICA
N 25.10. 30. nedelja med letom: maša: 9. uri
P 26.10. 19.00 + Olga Slokar
T 27.10. 8.00 + Darko Lavrenčič
S 28.10. 19.00 + Antonija Zvonka Konič
Č 29.10. 8.00 + Rikardo Golob
P 30.10.

18.00 adoracija in priložnost za spoved

19.00
S 31.10. 8.00
N 01.11. 9.00

+ Antonija Pavlin
po namenu
za žive in ++ župljane

Št. 34 / 25.10.2020 / 30. nedelja med letom

http://zng.si/
Verouka ni, ker so šolske počitnice.
Biblična skupina ima srečanje v
ponedeljek ob 20. uri po spletu.
Navodila glejte na spletnih straneh
Oznanil. Lahko se pridruži kdorkoli.
Starši prvoobhajancev imajo
srečanje preko zooma v sredo
zvečer ob 20. uri.

Pridružite se večerni molitvi vsak dan ob 19.45. Več na spletnih oznanilih na
zng.si: Oznanila – sporočila – Družina = živa Cerkev.
Na razpolago so blagoslovljene sveče za na grob. Priporočen dar je vsaj 2 Eur. Z
vašimi darovi bomo pomagali ljudem v stiski. Hvala za vsak vaš dar.
Z veseljem sprejemamo naročila za svete maše.
Ker so svete maše brez ljudstva, vas vabim, da se pridružite po spletu zng.si –
prenos v živo, ki so ob nedeljah in praznikih ob 9. uri. Ob 10. uri bodo lahko vsi, ki
bodo želeli, prišli v cerkev in prejeli sveto obhajilo.
Naslednjo nedeljo bo praznik Vseh svetih. Združimo se v molitvi preko spleta ob 9.
uri in po maši bom molil za vse vaše pokojne, ker letos ne bo klasičnega blagoslova
grobov na pokopališčih.
ZAHVALA. Mnogim se zahvaljujem za izražena sožalja, pozornost, molitev ob smrti
g. Dominika. Zelo me je razveselila plemenitost in srčnost vernikov, ki sem začutil in
opazil v teh dneh. Naj vas Bog bogato nagradi z darovi Svetega Duha.

Cerkev je mati. Mati pa ne sme otrokom reči: »Ničesar vam
ne morem dati.« Cerkev mora vedno dajati. Dajati mora
upanje in pogum. (Jožef Kvas)

Mt 22, 34–40
KDOR GOREČE LJUBI BLIŽNJEGA,
GOREČE LJUBI BOGA
Ljubezen do Boga in do bližnjega je postala osrednja
zapoved, bistvo Jezusovega nauka in krščanstva.

V Cerkvi na Slovenskem v
nedeljo, 25. oktobra 2020,
obhajamo žegnanjsko nedeljo.

Zapoved ljubezni je Kristus pred svojimi učenci
večkrat poudarjal, da bi jim to bistveno
novozavezno oznanilo zapisal globoko v srce.
Več kot dvajset stoletij krščanstva priča o čudovitih
delih ljubezni. Nepretrgan niz duhovnih in telesnih
del se blešči pred našimi očmi in nas spodbuja, da bi
tudi mi v našem mrzlem, od sovraštva razklanem
veku, spolnili svojo dolžnost žive krščanske
ljubezni. Zapišimo si z velikimi in neizbrisnimi
črkami v svoj delovni program: Vsaj eno dobro
delo vsak dan!
Iz čiste ljubezni storjena dobra dela so in ostanejo
naša edina tolažba za tisti veliki dan, ki mora priti
in se mu nihče ne bo izognil. Le dejanska ljubezen
do Kristusa, to se pravi do vseh njegovih bratov in
sestra, pa naj so sami po sebi našemu srcu blizu ali
daleč, nas bo privedla na Kristusovo desnico, v
večno Ljubezen samo.

Če hočeš prav moliti, najprej okrasi svojo hišo s prijazno
skromnostjo in prisrčno ponižnostjo, ožarja naj jo luč
pravičnosti. (sv. Janez Zlatousti)
Ljubezen in vera hodita skupaj. Druga drugo dopolnjujeta.
(sv. Terezija iz Kalkute)

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 041/695-684 (g. Dominik);
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.

Obletnica posvetitve cerkve –
žegnanjska nedelja

Da, ljubezen je tista, ki vliva zaupanje v srce in z
zaupanjem mir in srečo.

Posvečena cerkev obhaja pravo
obletnico posvetitve na sam
dan posvetitve oz. na nedeljo
prej ali pozneje.
Tiste cerkve, ki obletnice
posvetitve ne poznajo, obhajajo
obletnico posvetitve v nedeljo
pred praznikom vseh svetih,
torej na žegnanjsko nedeljo.
Cerkve so sveti prostori, saj smo
tu priče Jezusovemu darovanju
pri sveti maši. Tu prejemamo
Jezusa v sveti evharistiji. V
cerkvi je podeljenih večina
zakramentov.
Zahvalimo se torej danes Bogu
za našo cerkev, kjer se lahko
srečujemo z njim.

SKUPNA OZNANILA
Praznik vseh svetih in spomin vernih rajnih (duš v
vicah) sta pred nami. Ob tem poskrbimo za urejenost
grobov (tudi duhovniških); na pokopališčih se zaradi
epidemije ne družimo in nosimo maske; namesto
klepetanja raje kaj zmolimo za rajne. Poskrbimo, da bo
na grobu tudi križ, znamenje vere v posmrtno življenje.
Popolni odpustek, ki ga namenimo rajnim, lahko
pridobimo v osmini vseh svetih pod običajnimi pogoji:
spoved in obhajilo (vsaj duhovno), obisk pokopališča
ali cerkve in molitev.

GODOVI:
N 25.10. žegnanjska nedelja
P 26.10. Lucijan, mučenec
T 27.10. Sabina Avilska, muč.
S 28.10. Simon in Juda Tadej
Č 29.10. Mihael Rua, redovnik
P 30.10. Marcel, mučenec
S 31.10. Volbenk, škof
N 01.11. VSI SVETI

Kaj bistveno spada h krščanskemu zakonu?
1. Edinstvo: Zakon je zveza, ki ima v svojem bistvu za posledico telesno, duševno in
duhovno edinstvo med možem in ženo.
2. Nerazvezljivost: Za zakon velja »dokler vaju smrt ne loči«.
3. Odprtost za potomstvo: Vsak zakon mora biti odprt za otroke.
4. Usmeritev k dobremu drugega, sozakonca.
(KKC 2360–2361, 2397–2398)
Če kdo izmed obeh partnerjev v času sklepanja zakonske zveze izključi eno od štirih
imenovanih točk, ni zakramenta zakona.

NOVA GORICA - KAPELA
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.
• Smo v času epidemije, ko so tudi v Cerkvi v veljavi izjemne razmere. Ker gre za
spreminjajočo situacijo vas prosimo, da spremljate obvestila na naši oglasni
deski, na naši spletni strani ter v medijih. Še bolj pa je pomembno, da si kot
občestvo med seboj pomagamo.
• Pred nami je počitniški teden. Nauka in skupin ni. Do nadaljnjega so skupine sicer
na daljavo. Otroci naj doma skrbno ponovijo snov.
• Svetih maš z ljudstvom in drugih oblik zbiranja v cerkvi ni.
• V nedeljo bomo omogočili prejem svetega obhajila ob 11.30 ter ob 18. uri. Ob 10.
uri bomo preko interneta prenašali sveto mašo. Ko pridete na Kapelo toliko časa
počakajte v avtomobilu, da vas redarji pokličejo. Prihajajte v skupinah po 6.
Strogo držite varnostno razdaljo, nosite maske in razkužujte roke.
• Država nam daje dobre nasvete, mi pa jih dopolnimo v okviru dovoljenega. Ne
pozabimo na preživljanje časa na svežem zraku in kadarkoli je dovoljeno, telesne
aktivnosti. Ta čas pa je tudi zelo primeren za duhovno poglobitev. Branje Svetega
pisma, molitev in dobre knjige nas bodo obdržale v dobri duhovni kondiciji.
• Če želite, posebno v stiski, nas lahko pokličete na 05/3307750.

KROMBERK – VOGRSKO
www.facebook.com/zupnijakromberk/
Kromberk ob 9h †† Zavrtanik, V. Vodopivca 42 Verouk: ta teden so
Vogrsko ob 1030 Za žive in †† župljane
jesenske počitnice.
Vogrsko ob 19h
V priprošnjo sv. Jožefu
V oktobru začenjam v
Kromberk ob 19h †† Karla Vižin in Malija Cotič cerkvi z molitvijo rožnega
Vogrsko ob 19h
†† Anton, Ivana in Zvonko, 14 venca 15 minut pred mašo.
Kromberk ob 19h † Ljudmila Korenjak
Kromberk ob 19h †† Zmago Pavlin in sorodniki COVID-19: zaradi
povečanja okuženosti so
Loke ob 16h
†† Alojz Bratuš in sorodniki
h
ostrejši ukrepi. Duhovnik
Kromberk ob 9 Za žive in †† župljane
mašuje le v zaprti cerkvi,
Vogrsko ob 1030 †† Toni in Nelka Pavzin

Nedelja
25. 10.
P. 26. 10
T. 27. 10
S. 28. 10
Č. 29. 10
P. 30. 10
S. 31. 10
Nedelja
01. 11.
verniki pa lahko sledijo maši preko TV, radia ali spleta. Verouk je le na daljavo – doma.
Držimo se navodil, molimo za zdravje in upajmo na izboljšanje razmer.
Rajni: na list vpišite, za koga bomo posebej molili (in se spomnili tudi pri maši). Hvala
za dar.
Vsi sveti: v Lokah 31. 10. ob 16h maša in blagoslov grobov (sam duhovnik); 1. 11.
popoldne župnik sam molim za rajne in blagoslovim grobove na Vogrskem ob 14 h, pri
Sv. Trojici ob 1530. Zaradi epidemije se na pokopališču ne družimo in nosimo maske. Za
rajne lahko molimo tudi doma. Prosim, da uredite tudi grobove duhovnikov!
Za spoved bom na razpolago na Vogrskem jutri in v sredo od 18h do 1845, v Kromberku
ob isti uri v torek, četrtek in petek. Po spovedi vas bom lahko tudi obhajal. Izkoristimo
lepo priliko tudi za odpustek!

SOLKAN

https://zupnija-solkan.si/

30.ned.med Nameni sv. maš -brez navzočnosti ljudstva;
Tudi kristjani župnije Solkan in ljudje dobre
letom - 25.10 10.00 Sv. maša za žive in ++ župljane volje smo povabljeni k uresničevanju pobud in
žegnanjska 18.30 ob 18.00 - tiha ador. in 18.30 obhajilo konkretnih nalog. Občestvo (p)ostajamo tudi v
P. 26.10.
18.30 v zahvalo M.Božji – S.Olga
osebni in skupni molitvi. Tako lahko spremljamo

naloge in stisko bolnih in zdravih, medicinskega
osebja, državnih in cerkvenih ustanov ter
njihovih voditeljev.
Češčenje –molitev pred Najsvetejšim
Spričo zaostrenih ukrepov (v skladu z odlokom
P. 30.10.18.30 za rajne duhovnike
slovenskih škofov.20.10.2020) pred širjenjem bolezni v
S. 31.10. – 18.30 + Janežič Milvija
času epidemije, mašuje duhovnik sam, brez
udeležbe ljudstva, po oznanjenih namenih.(glej
10.00 Sv. maša – za žive in ++ župljane
VSI
SVETI – - molitev in blagoslov graobov na pokoplališču tudi spletno stran župnije : zupnija-solkan.si). Mašni
01.11.2020 18.30 - ob 18.00 - tiha adoracija in obhajilo namen – do nadaljnega- lahko sporočite (naročite)
po telefonu na 041 549 535 ali z SMS sporočilom.
Navedene in označene ure župnijskega dogajanja označujejo možnost za prejem obhajila, namenjeno
posameznikom (družinam) ali tudi po dogovoru . Možnost za spoved – zakrament sprave s strani
župnika in tudi po dogovoru ob bližajočem se prazniku Vseh svetih in molitvi za odpustek.
T. 27.10.
S. 28.10.Č. 29.10.-

18.30 za rajne p.n.
18.30 + Ivan Curk
18.30 za rajne – p.n.

Skupina 8. in 9. razreda veroučencev že ima nalogo, ki jo je doslej uresničil manjši del (4%)
kandidatov.Ostali so na čakanju. Birmanske skupine v času počitnic povabljene (v skladu s predpisi za
varovanje zdravja) k manjšim delom v dobro skupnosti (n.pr. posprava drvi, čiščenje steze na Sv.Goro ,...cerkve …v
soglasju z odločitvijo staršev ali skrbnikov.)

