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NOVA GORICA http://zng.si/
N 29.11.
P 30.11.
T 01.12.
S 02.12.
Č 03.12.
P 04.12.

1. adventna nedelja: ob 9.
19.00 + Andrej Berginc
8.00 + Dominik Brus
19.00 +b Andrej Šušmelj
8.00 + starši Ščuka in Mozetič

Župnijski pastoralni svet bo imel sejo v
torek ob 20. uri po Zoomu.

18.00 adoracija in priložnost za spoved Katehetski zbor ima srečanje v sredo ob

19.00 za vse pokojne
S 05.12. 8.00 v čast Svetemu Duhu
prvi petek

1 sobota

N 6.12.

Hvala VSEM, ki ste na katerikoli način
sodelovali pri praznovanju župnijskega
praznika Kristusa Kralja.

9.00 za žive in pokojne župljane

20.00 po Zoomu.
Veroučenci naj se potrudijo sodelovati in
vsak večer ob 19.40 so lepo povabljeni
skupni adventni molitvi.

Ker so svete maše brez ljudstva, vas vabim, da se pridružite župnijski sveti maši po
spletu www.zng.si – prenos v živo. Ob nedeljah je obhajanje od 10. do 10.30. To je
dovoljeno in pokažimo svojo vero. Vabim vas, da enkrat v tednu obiščete cerkev in
počastite Kristusa.
Ker ni miloščine, vas prosim, da nakažete svoj dar na župnijski TRR: SI56 0475 0000
3312 892. V tem času prihodkov ni, izdatki pa so. Hvala za razumevanje. Hvala vsem,
ki ste se že odzvali.

Prva svečka na adventen vencu je zažarela. Vabi
nas k čuječnosti o kateri govori današnji evangelij.
Pavel pa nam v drugem berilu sporoča: »Zvest je
Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom
Jezusom Kristusom, našim Gospodom.«
Ostanimo tudi mi zvesti. Ne le zvesti, naša
zvestoba naj iz dneva v dan raste. Kakor bo
plamen na adventnem vencu iz tedna v teden
svetlejši, tako naj v naših srcih vedno bolj žari
ljubezen in zvestoba, ki naj odsevata v življenje.
Nedelja karitas nas spodbuja, da ta naš žar še
posebej začutijo tisti, ki so najbolj potrebni topline
in vsakršne pomoči
Življenje bi bilo čisto drugačno, če bi se znali bolj spoštovati. Vsepovsod.
Še prav posebno pa je spoštovanje potrebno v družini,
kjer živimo najtesneje drug ob drugem. (Metka Klevišar)
Vsaka družina, kjer so dobri otroci in kjer sta dobra oče in mati, je sveta družina. (Karel Mauser)
Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@gmail.si; Župnija Nova Gorica Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188; Župnija Kromberk: tel. 041/588-964; Župnija Solkan: tel.
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 Karitas nas vabi, Predlog družinskega bogoslužja
da bi znali vsak dan uzreti stisko v adventu:
ljudi okrog nas. Slednja ni vedno le
materialna; morda je katera druga
mnogo večja od te. Bodimo vsi
delivci dobrega v svetu, v katerem
živimo. Topla in spodbudna beseda,
okrepljena z iskreno molitvijo za
sočloveka, mnogokrat naredi že
veliko. Vselej pa smo poklicani, da
po svojih močeh, pomagamo tudi
materialno.

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.
4. 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.

BODITE BUDNI, DA BOSTE PRIPRAVLJENI
Jezus je pogosto prosil svoje
učence, naj bedijo. V oljčnem vrtu, v
četrtek zvečer, Gospod reče Petru,
Jakobu in Janezu: »Ostanite tukaj in
bedite« (Mr 14,34; Mt 26,38).
Bedenje nam pomaga, da ne
pademo v skušnjavo (Mt 26,41).
Kdor zaspi, tvega, da bo propadel
kot Samson, ki je dovolil, da so ga
uspavali in je tako izgubil svojo
moč (Sod 16,19).
Zato nas spodbuja, da bi ostali
budni in molili. Tako se bomo
izognili prevari ali zapeljevanju
(Mk 13,22). Tudi apostol Pavel nam
kliče: »Prebudi se, ki spiš, in vstani
od mrtvih in razsvetlil te bo
Kristus.« (Ef 5,14)

Pozornost, h kateri nas spodbuja Jezus, ni
pasiven pristop k življenju v smislu »počakaj
in glej, kaj se bo zgodilo«. Gospod nas vabi k
čuječnosti, saj njegovo »kraljestvo« bo prišlo
in njegova volja se bo izpolnila »kakor v
nebesih, tako na zemlji«.
Čas adventa je čas za širitev našega uma in
odpiranje srca za Gospodovo navzočnost v
nas in v svetu, hkrati pa tudi za njegov
dokončni prihod.

KROMBERK - VOGRSKO
GODOVI:
Teden Karitas sklepamo danes, na nedeljo Karitas.
Spomnimo se revnih, ki si sami ne morejo pomagati
N 29.11. 1. adventna nedelja
in jim priskočimo na pomoč po svojih močeh, tudi z
P 30.11. Andrej, apostol
darovi za Karitas.
T 01.12. Eligij, škof
Advent, sveti čas priprave na Božič, pričenjamo S 02.12. Natalija, mučenka
danes. Doma imejmo adventni venček in ob njem radi Č 03.12. Frančišek Ksaver
molimo, imejmo družinsko bogoslužje in sledimo P 04.12.
Barbara, mučenka
maši po medijih.
prvi petek
S 05.12. Savo, opat
Sveti Miklavž naj vas obišče in obdaruje po domovih,
prva sobota
v družinah, kamor tudi najbolj spada.
N
6.12. Miklavž, škof
Prvi petek in prva sobota nas vabita k prejemu
zakramentov (vsaj duhovno) in k češčenju Jezusovega in Marijinega srca.

V družinah se pogovorite in načrtujte pripravo na božič, tudi pripravo jaslic (pravočasno
poskrbimo za mah in ostalo).

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.

• Na današnjo 1. adventno nedeljo stopamo v novo Cerkveno leto. Z vstopom
Boga v človeško zgodovino po Odrešeniku Jezusu Kristusu, Cerkev v liturgičnem
letu sledi odrešenjski poti. Na začetku maše ob 10. uri, na fb, bomo blagoslovili
adventne venčke in prižgali 1. svečko. Venček naj nas vsak dan združuje v skupni
molitvi v pripravi na praznik Jezusovega rojstva.
• Nedelja Karitas je danes, ko zaključujemo teden ozaveščanja, da so stiske med
nami in smo kristjani dolžni priskočiti na pomoč, materialno ali dejansko.
• Tudi danes prenos maše na fb ob 10. uri. Kot zadnje nedelje bo možnost
obhajila ob 11.15. Spoštujte navodila rediteljev.
• Sv. Miklavž ali Nikolaj goduje 6. decembra. Svetnik ni samo prinašalec darov,
ampak pričevalec dobrote in ljubezni do bližnjega. Letos bo Miklavž na drugačen
način obiskal naše otroke. Kljub vsemu otroke vabimo, da so oni »Miklavž za en
dan«. Revnim otrokom pripravite Miklavževo darilo: sami izdelajte darilno škatlo
ali vrečko, podarite uporabne in čiste stvari, napišite Miklavževo pismo vrstniku in
prinesite na Kapelo.
• Samostanska družina se zahvaljuje vsem posameznikom in družinam, ob izpadu
nedeljskih nabirk, za pomoč namenjeno preko TRR pri UniCredit Banki: SI56 2900
0005 1026 610. Bog povrni.
• V ponedeljek, 30. novembra restavratorke zaključujejo svoje delo in se
odstranjuje oder. Pridite občudovat še en košček v mozaiku celotne obnove cerkve.
Prostovoljce (najboljše eno družino) kličemo, ki bi bili pripravljeni popoldne
očistiti cerkev. Pokličite p. Nika.
• Za spoved ali pogovor se dogovorite po telefonu 05 330 77 50.

www.facebook.com/zupnijakromberk/
Nedelja
29. 11.
P. 30.11
T. 01.12
S. 02.12
Č. 03.12
P. 04.12
S. 05.12
Nedelja
06. 12.

Kromberk ob 9

h

Vogrsko ob 19h
Kromberk ob 19h
Vogrsko ob 19h
Kromberk ob 19h
Loke ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 9h

Advent
pričenjamo
danes.
Adventne venčke, ki ste jih
Za nove duhovne poklice
pripravili, blagoslavljam »na
† Franc Luzar – osmina daljavo« med mašo, vi pa to
† Mara Furlan, 55 a
storite doma. Prižgite prvo svečko
Za mir v domovini
in sledite maši preko medijev.
† Marija Komel–30. dan Miklavž bo letos obiskoval in
V čast Mariji Tolažnici
obdaroval pridne le po domovih,
Za žive in †† župljane
kar je tudi najbolj pristno.
Za žive in †† župljane

Verouk je le od doma. Starši in otroci, potrudite se! Poglejte na: www.sku.rkc.si;
www.portal.pridi.com; www.evharistija.eu; https://katoliska-cerkev.si
Adventni koledar je na razpolago v cerkvi, da bi v družini (otroci) dnevno brali lepo
zgodbo o misijonarju zdravniku Janežu in zbirali darove za lačne otroke.
Za spoved in obhajilo (istočasno le posameznik, ena družina ali eno gospodinjstvo) bom
na razpolago pred mašo ali po njej na Vogrskem in v Kromberku.
Naročniki Družine in Ognjišča: odslej (z letom 2021) boste prejemali svoj izvod po
pošti, saj ste zelo težko ali sploh niste mogli priti v cerkev po svoj izvod. Tudi položnice
vam bodo poslali po pošti. Hvala za razumevanje!

SOLKAN

https://zupnija-solkan.si/

N. KARITAS

Glej - spletna stran župnije Solkan!
Ob nedeljah se pridružujmo in
10.00 – za žive in ++ župljane
sodelujmo
z molitvijo ob izbranem
18.30 - možnost za sv. obhajilo prenosu
sv.
maše. Sv. maše doma po
18.30 + sorodniki, sestra Darja in
oznanjenih
namenih;
ob označeni uri
bratranca Jože in Lojze
prej
ali
potem
možnost
za sv. obhajilo v
18.30 +Marija Obljubek (kot
30.dan)
skladu s predpisi slov. škofov in NIJZ.
S. 02.12.18.30 za zdravje
(Neva)
Na prvi petek obisk bolnikov in
Č. 03.12.18.30 za zdravje (B.S)
starejših,
ki želijo obisk (ali) in prejem
P. 04.12.18.30 za rajne
zakramentov.
S. 05.12. – 18.30 +Koršič Tine
2.adventna 10.00 – za žive in ++ župljane
Veroučenci upoštevaj(te)o spodbude
06.12.2020 18.30 - možnost za sv. obhajilo Slovenskega katehetskega urada, predvsem pa tudi adventni koledar. V župnišču
še vedno na razpolago. Spodbuda za župnijo Solkan v oznanilih pretekle nedelje (glej
spletno stran župnije).
1.adventna
29.11.2020
-P. 30.11.
Andrej, ap.
T. 01.12.

Darovi na nedeljo Karitas namenjeni Škofijski Karitas Koper

