NOVA GORICA
N 01.11. maša: ob 9. uri
VSI SVETI po maši molitve za rajne

• Verouk bo potekal na daljavo.
Veroučenci bodo dobili navodila
po pošti.

8.00 za duše v vicah
19.00 + Nada in Gostimir Mozetič
• Katehetski zbor ima srečanje v
T 03.11. 8.00 + Branko Urdih
sredo ob 20. uri po zoomu.
S 04.11. 8.00 + g. Dominik Brus
• Srečanje staršev veroučencev
Č 05.11. 19.00 + starši Testen
P 06.11. 17.30 adoracija in priložnost za spoved KDP, 1. in 2. razreda bo v četrtek
ob 20. uri po zoomu.
prvi petek 19.00 + Jože Pahor
S 07.11. 19.00 + Ljudmila in Alfonz Kralj • Za prvi petek bo priložnost za
N 08.11. 9.00 za žive in ++ župljane
spoved v cerkvi, da prejmete pogoj
za popolni odpustek, ki ga lahko podarite kateremukoli pokojniku.
P 02.11.

Verni rajni

Št. 35 / 01.11.2020 / 31. nedelja med letom

http://zng.si/

• V petek ne bom obhajal bolnikov in ostarelih na domu.
• 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 2 Eur. Z
vašimi darovi bomo pomagali ljudem v stiski. Hvala za vsak vaš dar.
• Ker so svete maše brez ljudstva, vas vabim, da se pridružite župnijski sveti maši
po spletu zng.si – prenos v živo.
• Danes je prva nedelja v mesecu in nabirka za obnovo naše cerkve. Ker se ne
morete udeležiti svete maše in darovati v ta namen, vas prosim, da nakažete svoj
dar na župnijski TRR: SI56 0475 0000 3312 892. Hvala za vaš dar.

Kaj je večna blaženost?
Večna blaženost je gledati Boga in biti deležen
Božje blaženosti.
(KKC 1720–1724, 1729)

V Bogu Očetu, Sinu in Svetem Duhu je življenje, veselje
in občestvo brez konca.
Biti sprejet v to občestvo bo nedoumljiva, brezmejna
sreča za nas ljudi.
Ta sreča je čisto darilo Božje milosti, kajti ljudje je sami
po sebi ne moremo doseči, niti je zajeti v njeni veličini.
Bog želi, da se že tu na zemlji odločimo za svojo srečo;
da v svobodi izberemo Boga, ga nadvse ljubimo, delamo
dobro in se po najboljših močeh izogibamo zlu.
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.

Mt 5, 1–12

Obisk in blagoslov grobov

BLAGOR VAM
Blagri so odgovor na našo željo po sreči, ki jo je Bog
položil v vsako srce. Jezusovi blagri nam želijo
pomagati v prelomnih odločitvah v življenju in pri
uporabi vseh dobrin, ki so nam na razpolago.
Blagri, ki nam jih ponuja Jezus, so v protislovju z
razumevanjem sreče in veselja v današnjem svetu.
Kako lahko kdo najde srečo v uboštvu, lakoti, žalosti
in preganjanju?
Kdor je ubog, najde v Bogu veselje, po katerem
hrepeni. Kdor je duhovno lačen, najde v Bogu,
njegovi Besedi in Duhu, potešitev in moč za življenje
v obilju. Kdor je žalosten in žaluje za izgubljenim,
najde tolažbo v Bogu, v zaupanju vanj, v svobodi in
novem življenju, ki je v njem. Bog razkriva ponižnim
v srcu pravi vir obilnega življenja in sreče, ki je v
globokem odnosu z njim. Jezus obljublja učencem, da
bo nebeško veselje več kot nadomestek za težave, da
bodo to veselje doživljali tudi sredi preganjanj.

Letošnje leto je tako drugačno
in polno izzivov. Tako bo tudi
letošnji obisk in blagoslov
grobov.

Na praznik vseh svetih se je
tradicionalno zbiralo sorodstvo
ob spominu na pokojne. Po
priporočilu tako vladnih kakor
tudi cerkvenih voditeljev naj se
ne bi zbirali, duhovniki pa bodo
sami brez ljudstva blagoslovili
grobove in molili za rajne.

Po spomladanskih mesecih
izoliranega življenja, ko so bili
pokopi le v družinskem okviru,
se marsikdo ni mogel posloviti
od pokojnega prijatelja. Seveda
se lahko vsak dan spominjamo
svojih pokojnih in molimo
zanje, toda praznik vseh svetih
Kadar bomo Kristusovi in bomo dopustili, da bo živel ima globoko simboliko.
v nas in deloval po nas, bodo drugi ob nas lahko
Prebudimo
ljubezen
do
doživljali resničnost blagrov. Ob sebi bodo namreč
pokojnih in vero v posmrtno
imeli nekoga, po katerih jih bo lahko on sam potolažil življenje tako, kot je stara
v žalosti, nasitil v lakoti, oblekel v razgaljenosti, dal
navada, da tisti dan v družini
mir v nemiru, dal oporo v stiskah in preizkušnjah … zanje zmolimo rožni venec.

SKUPNA OZNANILA
Prvi petek in sobota nas vabita k prejemu zakramentov
in k češčenju Jezusovega in Marijinega srca.
Naših rajnih se še posebej spomnimo v mesecu
novembru, ko več molimo zanje in darujemo za svete
maše.
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.

GODOVI:
N 01.11. VSI SVETI
P 02.11. Spomin rajnih
T 03.11. Viktorin Ptujski, šk.
S 04.11. Karel Boromejski,šk.
Č 05.11. Zaharija in Elizabeta
P 06.11. Lenart, opat
Prvi petek

S 07.11. Ernest, opat
1. sobota

N 08.11. Zahvalna nedelja

Popolni odpustek, ki ga namenimo rajnim, lahko pridobimo letos ves mesec november
pod običajnimi pogoji: spoved in obhajilo (vsaj duhovno), obisk pokopališča ali cerkve in
molitev.

Ne upaj ničesar od človeka, ki dela le za svoje življenje,
ne pa za svojo večnost. (Antoine de Saint-Exupery)

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.
• Praznik Vseh svetih, 1. novembra obhajamo precej drugače. Ob 10. uri boste lahko
sledili sveti maši iz naše cerkve. Po maši ob 11.30 lahko pridete na Kapelo in
prejmete obhajilo. Držite se navodil rediteljev. Ko prejmete obhajilo odidete pri
stranskih vratih skozi atrij. Na poti vzamete oznanila in darujete za cerkev.
• Molitev za vse pokojne in blagoslov grobov na pokopališču Stara Gora bomo imeli
ob 14. uri pri pokopališkem križu. Ostanite pri svojih grobovih in s tiho molitvijo
sodelujte. Ravnajmo odgovorno po navodilih NIJZa.
• Novembrska pisma – kjer zapišete imena svojih pokojnih še vedno vzamete v cerkvi
in oddate v nabiralnik. Vsak večer v novembru bodo svete maše s spominom v pismih
priporočenih pokojnih.
• Naš p. Bogdan odhaja kot prostovoljec na pomoč v UKC Ljubljana. Želimo mu zdravja
in srčnosti. Podpirajmo delo medicinskega osebja z molitvijo.
• Verouk se od ponedeljka, 2. novembra nadaljuje po spletu. Kateheti bodo preko
staršev povezani z otroki.
• Za spoved ali pogovor se dogovorite po telefonu 05 330 77 50.
• Zvonjenje ob 21.00 nas vse vabi k skupni povezanosti v molitvi.

KROMBERK – VOGRSKO
www.facebook.com/zupnijakromberk/
Nedelja Kromberk ob 9h Za žive in †† župljane
Vsi sveti: popoldne župnik
01. 11.
Vogrsko ob 1030 †† Toni in Nelka Pavzin
sam molim za rajne in
Kromberk ob 8h
Po papeževem namenu
blagoslovim grobove na
P. 02. 11 Kromberk ob 10h Za duše v vicah
Vogrskem ob 14h, pri Sv.
Vogrsko ob 19h
†† Ada Gregorič in ostali, 6 Trojici ob 1530. Zaradi
T. 03. 11 Kromberk ob 19h †† Debenjak in Alma Vecchiet epidemije se na pokopališču
ne družimo in nosimo maske.
S. 04. 11 Vogrsko ob 19h
† Rožica Štrukelj, 2 a
h
Č. 05. 11 Kromberk ob 19 Za zdravje in Božje varstvo Za rajne molimo raje doma!
P. 06. 11 Kromberk ob 19h † Nevenka Bremec
Rajni: na list vpišite, za koga
S. 07. 11 Kromberk ob 19h †† Andrej, Miha in Alojzija B. bom posebej molil (in se
spomnil tudi pri maši). Hvala
Nedelja
Kromberk ob 9h Za žive in †† župljane
za dar.
08. 11.
Verouk je le od doma. Starši in otroci, potrudite se!
Sv. Just, zavetnik cerkve in župnije Vogrsko goduje v torek. Priporočimo se mu v tem
času preizkušenj!
COVID-19: zaradi povečanja okuženosti so ostrejši ukrepi. Duhovnik mašuje po vaših
namenih sam v zaprti cerkvi, verniki pa lahko sledijo maši preko TV, radia ali spleta.
Za spoved in obhajilo (istočasno je lahko prisotnih do 6 ljudi v cerkvi) bom na
razpolago po maši na Vogrskem in v Kromberku. Izkoristimo lepo priliko tudi za
odpustek, ki ga lahko pridobimo ves november

SOLKAN
VSI SVETI Nameni sv. maš -brez navzočnosti ljudstva;
–
10.00 Sv. maša – za žive in ++ župljane
01.11.2020 - 15.00 blagoslov in molitev na pokopališču –
molitev brez ljudstva
- ob 18.00 -obhajilo in tiha adoracija
- obhajilo
P. 02.11
18.30 za vse verne rajne in po papeževem
T. 03.11.
S. 04.11.Č. 05.11.-

18.30
18.30
18.30

namenu
+ Mugerli Bernarda
za otroke (m)
+ Franc in Marija Černe

Češčenje –molitev pred Najsvetejšim

P. 06.11.18.30
prvi petek
S. 07.11.
18.30
prva sobota
32. nedelja 10.00
med letom - molitev
08.11.2020

+ Ivanka Peršolja
+ Utica in Renzo
Sv. maša – za žive in ++ župljane
in blagoslov graobov na pokoplališču
- ob 18.00 - obhajilo in tiha adoracija
- obhajilo

zahvalna
Čeprav nas pestijo mnoge nevšečnosti, ne
prezrimo vsega tega za kar smo lahko še
vedno hvaležni Bogu in ljudem.

https://zupnija-solkan.si/
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.
Zlasti za vse svete nam je priporočeno, da se
združimo v molitvi ob priliki popoldanskega
blagoslova pokopališča, doma.
Na spletni strani župnije si vzemimo k srcu
opozorilo, kako naj se pridružimo in
sodelujemo pri tv prenosu svete maše.
Obisk bolnikov in starejših na prvi petek po
njihovi izbiri in odločitvi.
Zahvalno nedeljo bomo tudi letos
zaznamovali z molitvijo za zakonce, zlasti
zakonske jubilante na način, kot nam je
mogoče.

