Št. 5 / 31.1.2021 / 4. nedelja med letom

NOVA GORICA
N 31.1. 4. nedelja med letom - maša: 9. in 11. uri
P 01.2. 19.00 + Vera Prijon
9.00 v zahvalo za vnuke
T 02.2.
Svečnica 19.00 ++ Nardin in Kodermac
S 03.2. 19.00 + Lenard in Ernesta Likar
Č 04.2. 19.00 za duhovnike in duh. poklice
P 05.2. 17.30 adoracija, priložnost za spoved
1. petek 19.00 + Marko Maček
S 06.2.
8.00 za duhovne poklice
1. sobota

N 07.2.

9.00 za žive in ++ župljane
11.00 ++ Mugerli

Verouk poteka redno na daljavo.
Svečnica – Jezusovo darovanje bo
v torek. Sveti maši bosta zjutraj in
zvečer. Pri maši bomo blagoslovili
sveče. Bodo tudi na razpolago.
V sredo, na god sv. Blaža bo Blažev
žegen, da boste obvarovani bolezni
na grlu in vsega drugega zla.
Katehetski zbor ima srečanje v
sredo ob 20. uri po zoomu.

Za prvi petek bo g. Cvetko na razpolago za spoved od 17.30 do maše.
Obhajilo bolnikov na domu: kdor želi, naj pokliče župnika: 041/ 596 147.
Obhajilo zunaj svete maše je vsako nedeljo od 11.50 do 12.15. Radi prihajajte k
obhajilu. Zelo spodbujam starše, da otroci prihajajo vsaj k svetemu obhajilu. Tudi
pri maši je vedno še nekaj prostora v cerkvi.
Naslednjo nedeljo bo prva v mesecu, ko imamo nabirko za obnovo cerkve. Ker
mnogi ne morete k sveti maši, lahko nakažete svoj dar na župnijski transakcijski
račun: Župnija Nova Gorica, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica; TRR: SI56 0475 0000
3312 892. Hvala, ker pomagate znižati vsoto dolga.
NEGA OBRAZA
Si se danes zjutraj pogledal v ogledalo?
Kakšen je bil tvoj obraz: svež, brezvoljen,
neprijeten?
Ne pozabljaj, da je tvoj obraz v resnici
namenjen drugim, saj ga morajo gledati.
Najboljša nega obraza niso različne lepotne
kreme in ličila.
Neguj svoj obraz predvsem iz svoje
notranjosti.
Svoje oči napolni z lučjo in dobrim
razpoloženjem.
Svoja usta sprosti v nasmeh.
Podari svojemu obrazu prijazne poteze.
Toda to boš zmogel le tako, da boš napravil
malo globljo čistko – v svojem srcu.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

Iskrenost do sebe in drugih
je temeljnega pomena
za sprejemanje samega sebe
in oblikovanje pozitivnih
odnosov do drugih.
Odnosi, ki so grajeni na
hinavščini,
prej ali slej propadejo.
(Karlo Smodiš)

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

NOV NAUK Z OBLASTJO
V današnjem evangeliju se nam
predstavi Jezus, ki govori, »kakor
nekdo, ki ima oblast«,
samozavestno.
Tako lahko govori tisti, ki se
zaveda, da zadevo obvlada.
Jezus nam govori o človeku,
predstavlja se kot »strokovnjak
za človeka« iz dveh razlogov:
najprej, ker je kot Bog sodeloval
pri stvarjenju človeka, potem pa
zato, ker je kot človek z nami delil
našo usodo, postal nam je enak v
vsem, razen v grehu.
S svojo čudovito osebnostjo je
najlepše pokazal, kakšen bi lahko
bil človek, če bi se ravnal po
njegovi besedi.

Jezusove besede –
ali jih še zaznavamo kot nov
nauk?
Jezusove besedeali še verujemo v njihov božji
izvor?
Jezusove besedeali jih še doživljamo kot
sporočilo z oblastjo?

NEČISTI DUHOVI IN MI
Cerkev je skozi dolga
stoletja ob oznanjevanju
evangelija zelo močno
poudarjala duhovni bolj
proti zlim duhovom kot
danes.
Vendar, ali je prav, da
tega sedaj sploh ne bi
več omenjali?
Prav v današnjem
evangeliju smo priče
Jezusovega izganjanja
»nečistega duha«. Danes
je marsikaj razloženo z
raznimi psihičnimi
boleznimi. Kljub temu
znajo strokovnjaki ločiti
med enim in drugim.
Nečisti ali hudobni
duhovi razkrajajo
človeško osebnost in
dobro medsebojno
življenje. Le z
vrednotami, ki nam jih
posreduje naša vera in z
Njegovo pomočjo jim
bomo kos.

JEZUSOVO DAROVANJE
2. februar

Ta praznik se imenujemo
tudi svečnica. Ime je dobil
po obredu blagoslavljanja
sveč.

Hrepenenje po svetlobi je
med prvobitnimi
značilnostmi človeške
narave.
Cerkev, ki je uvedla
blagoslov sveč na današnji
dan, je upoštevala človeško
naravo in starodavno
izročilo; šego je povzdignila
v svet nadnarave, v cerkveni
obred: v njem je ‘luč’
prispodoba Mesija, ki
‘razsvetljuje človeštvo’, mu
razodeva smisel sveta in
življenja.

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Svečnica – Gospodovo darovanje je v torek. V
spomin na Jezusovo darovanje v templju, kjer ga je
Simeon označil kot »Luč v razsvetljenje poganov in v
slavo Izraelskega ljudstva«, blagoslavljamo sveče.
Sveti Blaž goduje v sredo. Kot priprošnjika proti
boleznim grla ga prosimo za zdravje!
Prvi petek in prva sobota nas vabita k prejemu
zakramentov in k češčenju Jezusovega in Marijinega
srca.

GODOVI:
N 31.1. Janez Bosko
P 01.2. Brigita, opatinja
T 02.2. svečnica
S 03.2. Blaž, škof
Č 04.2. Oskar, škof
P 05.2. Agata, devica
S 06.2. Doroteja, mučenka
N 07.2. Nika, redovnica

Katehumenat – priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in
birme. Pripravlja se nova skupina, ki se bo začela srečevati 21. februarja 2021. Vsi
zainteresirani se že prej oglasite pri domačem župniku.
COVID-19: epidemija se nadaljuje. Duhovniki mašujemo po vaših namenih, verniki pa
lahko sledite sveti maši preko TV, radia ali spleta, v omejenem številu tudi v cerkvi.
Prosimo vas, da bi še naročali za maše za žive in pokojne, za zdravje, za družine, za nove
duhovne poklice, v čast Svetemu Duhu… Držimo se navodil in molimo za zdravje!

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.
• Danes je 4. nedelja med letom. Maša ob 10. uri bo prenašana na youTube.
Obhajilo pa bo možnost prejeti kot vse nedelje doslej med 11.15 in 11.30.
• Jezusovo darovanje – svečnica bo v torek, 2. februarja. Dogodek, ki ga slika
obnovljena freska v štukaturnem okvirju na levi steni ladje. Svete maše bodo ob
7.00, 10.00 in 19.00. Pri vseh mašah bo blagoslov sveč. Sveča je simbol Kristusa in
simbol darovanja, saj sama sebe daruje za svetlobo, luč.
• Sv. Blaž, škof in mučenec goduje v sredo, 3. februarja. Pri mašah boste prejeli
blagoslov svetnika kot priprošnjo »za bolezni grla in drugega zla«. Učinek vsakega
blagoslova pogojuje zaupanje in vero prejemnika.
• Vse župljane še naprej vzpodbujamo k molitvi za letošnje prvoobhajance in
birmance ter njihove družine.
• Prvi četrtek, petek in sobota v mesecu februarju. V četrtek ob 18.30 molitvena
ura za nove duhovne poklice, v petek obisk bolnikov na domu, ob 18.45 litanije
Srca Jezusovega, v soboto ob 18.45 litanije MB pred Najsvetejšim.
• V soboto bodo mladi podrli jaslice. Ob tej priliki bi se jim še enkrat radi zahvalili
za čudovite jaslice, ki so ponazarjale pot odrešenja od oznanjenja do rojstva v hlevu
in povezavi z darovanjem Jezusa v evharistiji.
• Za nedelje je do nadaljnjega potrebna predhodna prijava udeležbe pri sveti
maši na tel. št.: 05 330 77 50.

KROMBERK – VOGRSKO

www.facebook.com/zupnijakromberk/

Za žive in †† sorodnike
Za žive in †† župljane
†† Bric in Furlan, 126
† Sonja Mikulin
†† Stanislav, Leopolda in
ostali, 64 e
† Viktor Birsa
† Ivan Likar
V čast Materi Božji za
zdravje
Za žive in †† župljane
† Adelina Masten, Dombrava 12

Otroci in starši, verouk je
le v obliki domače kateheze.
Birmanski kandidati imate
pripravo na zoom-u ob
torkih ob 15.30 ali ob
S. 03. 02 Vogrsko ob 19h
sredah ob 17.30.
Č. 04. 02 Kromberk ob 19h
Starši birmancev: srečanje
P. 05. 02 Kromberk ob 19h
preko zoom-a bo v četrtek
(ali že v ponedeljek) ob 20h.
h
S. 06. 02 Kromberk ob 19
Za lačne otroke ste zbrali
Nedelja Kromberk ob 9h
otroci: v Kromberku 350 €,
07. 02.
Vogrsko ob 1030
na Vogrskem 100 €. Hvala!
Svečnica: na Vogrskem bo maša in blagoslov sveč že v ponedeljek, na obeh krajih pa
tudi v nedeljo.
Blagoslov svetega Blaža bo v sredo in v nedeljo po maši.
Prvi petek: zamenjava se z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h dalje.
Silva Bizjak, Damber 31 (84 let) je umrla 24. 1. Naj počiva v miru!
Pri maši je lahko v Kromberku 11 oseb ali družin ali gospodinjstev, na Vogrskem 7,
zato sledite maši po medijih!
Za obhajilo in spoved sem na razpolago pred mašo ali po njej.
Blagoslov domov za sedaj ni dovoljen; upajmo na kdaj pozneje.
Nedelja
31. 01.
P. 01. 02
T. 02. 02

h

Kromberk ob 9
Vogrsko ob 1030
Vogrsko ob 19h
Kromberk ob 19h

SOLKAN
4.ned. m. l. 10.00
31.01.2021 18.00
18.30
P. 01.02. 18.30
T. 02.02. 18.30

- za žive in + iz ž.
češčenje Najsvetejšega

za Božje varstvo
++ Zavrtanik
za srečen porod

SVEČNIICA

S. 02.02.
Č. 02.02.

18.30
18.30

P. 02.02.
S. 02.02.
5.ned. m. l.
03.02.2021

18.30
18.30
10.00

po n. o.
za rajne
po maši češčenje
za rajne
za + Birsa
- za žive in + iz ž.

18.00

češčenja Najsvetejšega

18.30 p.o.n.

https://zupnija-solkan.si/

Ob nedeljah in praznikih na spisku
v vetrolovu označimo /brez podpisa/
svojo navzočnost do predvidene
omejitve; že prej med tednom lahko
sporočite na 041 549 535.
Po nedeljski maši ob 11.00 in 19.30 je
v cerkvi možnost za prejem sv. obhajila
in tudi po dogovoru. Enako za spoved.
Starši in učenci skupine 3.r.
vabljeni k večerni maši ned. 31.1.
(sporočite! )
Starši birmancev imajo srečanje v
ponedeljek ob 20.h po zoom-u.

Tudi v preteklem letu smo poravnali delno z darovi ob nedeljah in praznikih in
namenskimi prispevki za cerkev vse tekoče izdatke in dela vzdrževanja in delno
vrnili tistim, ki so v preteklosti hoteli in mogli finančno pomagati župniji v stiski
(letos z manjšim zneskom),5.000,00 € .

