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MARIJI NAPROTI IN Z NJO

bomo hodili v mesecu maju, še posebej, ker se nam obeta bolj sproščena
možnost srečavanja v cerkvi in tudi pri verouku po 2.maju. Apostoli so skupaj
z Marijo v dvorani zadnje večerje pričakovali obljubljeni dar Svetega Duha
združeni v molitvi. Prav na binkoštni praznik, bo birma v župniji Nova Gorica
(tako kot smo doživeli tudi mi pred leti v naši župniji). V razpotegnjeni
devetdnevnici do našega binkoštnega dne- dneva svete birme 13. junija, pa se
bomo trudili tudi mi v molitvi pričakovati obljubljeni dar Svetega Duha. Naj
vas spomnim na primero, »ki ima že brado«, da smo povabljeni zajeti ob
»sedmerih izvirih tekoče vode« (tako se često upodabljajo zakramenti) ne s
košaro, ki bi zajela nekaj kapljic, ampak z
vrčkom, ki nam bo omogočil, da se
»odžejamo«.
Vabljeni k župnijskemu
romanju na Sveto Goro. Predvideno je na
nedeljo, 9. maja ob upoštevanju vseh
ukrepov NIJZ, ki so ali še bodo v veljavi.
Tokrat je predvideno »globinsko čiščenje«
=(beri: dobra spoved, zakrament sprave)
zlasti za sorodnike birmancev in
birmance same. Jezusov velikonočni dar je v možnosti, da prejmemo njegovo
odpuščanje pri zakramentu spovedi, da ne bi polirali samo zunanjosti ali skrbeli
samo za videz, ne da bi uredili svetišče svojega svojega srca. Velja
upoštevati pravilo: »Kar moreš storiti danes, ne odlašaj za …«

4Šmarnice v začetku maja -soboto in nedeljo ob 19.uri

Šmarnice maja 2021 Eden od predlogov za odrasle, je letos branje šmarnic,

(župnika iz Idrije, Marka Rijavca nekdaj kaplana
v N.Gorici). Jakobovo pot v Kompostelo, ki je
postala popularna tudi zaradi odkritja, kaj lahko
človek med hojo, naporom in hočeš nočeš
premišljevanjem odkrije in kako obogati svoje
življenje tudi s premišljevanjem, ki je za
marsikoga tudi povod za preusmeritev,
spremembo svojega življenja.
Ne izognimo se tudi kratki ali daljši poti na
Sveto Goro in sicer peš 9.maja. V veliki
hvaležnosti, če in kolikor še zmoremo tudi
tak napor, za mnoge pa čisto nekaj običajnega. Če bodo birmanci z odraslimi izbrali
svojo varianto, ki jim bo predlagana, toliko bolje in lepše.
4Srečanje GS župnije 26.04. ob 20. uri,
43. maja po večerni maši je predvideno srečanje ŽPS ali po dogovoru v
primernejšem času.
4Birmanci, posamično srečanje
4. veliknoč. Ned. 10.00 župnijska m. za žive in +
z g.dekanom A.Kržišnikom v
Dobrega pastirja po mož. /pred mašo češčenje/
za nove duhovne poklice petek, 30. aprila (starši, botri ..)
25.04.2021
in zvestobo poklicanih
p19.30
po objavljenem času oz.vašem
medsebojnem dogovoru, če si
P. 26.04- Marija
19.30 +Nanut Joško in Črtomir
med seboj dogovorno zamenjate
M. dobrega sveta
T. 27.04 –
19.30 za zdravje (A)
objavljeni termin.
Drž. praznik
4Čiščenje cerkve na grobo,
S. 28.04- Ludvik 19.30
+Marija Komjanc
naj bi bilo v zadnjem tednu
Mnntfortski, duh.
Č. 29.04 Katarina
meseca aprila, prav tako okolice,
19.30 +Jožef Drašček (30. dan)
Sienska , dev.
po maši adoracija -molitev pred
z višinskimi deli v notranjosti
Najsvetejšim
(zamenjava žarnic, čiščenje – po
P.30.04.-Jožef
+Gomišček in Petrevčič
možnosti- ostalih svetil, ometanje
Cottolengo, rd.
19.30
pajčevine in praha), da bodo
S. 01.05.- Jožev
+Pavla in Štefan Jug
kasnejša dela dopolnitev.
delavec –
19.30
Kdor si lahko vzame čas v
državni praznik
5. veliknoč. - 10.00 župnijska m. za žive in +
sredo, 28.4. dopoldne ali od 15.
ned.
p.o.n.
ure popoldne, gotovo ne bo
19.30
02.05.2021
ostal brez zaposlitve.

