PETEK, 8.12. – praznik brezmadeţnega
spočetja Device Marije

SREDA, 13. 12.- VERUJEM
(na Vogrskem)

 Sveta Gora ob 17hsv. maša in skupni
začetek misijona (vodi škof Jurij
Bizjak).Prisotni misijonarji, župniki in verniki.






SOBOTA, 9. 12. – MARIJA – VZOR VERE
(vKromberku)
 Od9h do 10hčeščenje Najsvetejšega, spoved.
 Od 10h do 11hotrociz misijonarjem:
LEPO JE ŢIVETI IN VEROVATI.
 Ob 18hsv. maša z misijonskim govorom.
 Po maši srečanje za zakonce in starše:
KLJUB VSEMU SE IMAMO RADI.

NEDELJA, 10. 12.– ZAKAJ VERUJEM






Kromberk ob 9h maša z misijonskim govorom.
Vogrsko ob 1030maša z misijonskim govorom
Vogrsko od 14h do 1530 spoved, os. pogovor.
Kromberk ob 16h molitev pred Najsvetejšim.
Šempas - dvorana ob 1930:Gregor
Čušin:EVANGELIJ PO ČUŠINU medţupnijska kulturna prireditev
(pričevanje).

PONEDELJEK, 11. 12.– SV. DRUŢINA
(na Vogrskem)

Od 15h spoved ali pogovor z misijonarjem.
Ob 16hsrečanje: otroci z misijonarjem.
Ob 17h češčenje Najsvetejšega, spoved.
Ob 18h sv. maša z misijonskim govorom.
 po maši srečanje zavse: "A B C"O VERI

Vsak večer ob 20hmisijonski zvon vabi
k molitvi ob misijonski sveči.

 Od9h do 10hčeščenje Najsvetejšega, spoved.
 Ob 18h sv. maša z misijonskim govorom.
 Po maši srečanje za ţene: ZORIM KOT
ŢENSKA TUDI V VERI?

Za spoved in osebni pogovor misijonar
na razpolago od 9h dalje in po 17. uri.

 Od9h do 10hčeščenje Najsvetejšega, spoved.
 Ob 18h sv. maša z misijonskim govorom.
 Po maši srečanje za ţupnijske
sodelavce:SODELUJEM, KER NEKOMU
PRIPADAM.
 Kapela - Kostanjevica ob
1930:MEDŢUPNIJSKO SREČANJE
mladih.

Bolnike in ostarele bo misijonar obiskal na
Vogrskem v sredo, v Kromberkuv četrtek
in petek. Pokličite 041 588 964.

ČETRTEK, 14. 12. – SV. EVHARISTIJA
(v Kromberku)

PETEK, 15. 12. – PREKO TRPLJENJA V
ODREŠENJE- (v Kromberku)

SOBOTA, 16. 12. – SKUPAJ NA POTI
(v Kromberku)

 Od 15h dalje prilika za spoved ali pogovor z
misijonarjem.
 Ob 16h srečanje:otroci z misijonarjem.
 Ob 17h češčenje Najsvetejšega, spoved.
 Ob 18h sv. maša z misijonskim govorom.
 Po maši srečanje za zakonce in
staršeterţupnijske sodelavce.

 Od9h do 10hčeščenje Najsvetejšega, spoved.
 Od10hdo 11hustvarjalna delavnicaotrok..
 Šempas od 14h do 16h: MEDŢUPNIJSKA
PEVSKA DELAVNICAza otroke.
 Ob 18h sv. maša z misijonskim govorom.
30
 Konkatedrala ob 19 :MEDŢUPNIJSKO
SREČANJE zakoncev in
staršev(p.Christian Gostečnik).

TOREK, 12. 12.– SVETI JOŢEF
(v Kromberku)

NEDELJA, 17. 12.– VSE DELAM NOVO

 Od9h do 10hčeščenje Najsvetejšega, spoved.
 Ob 18h sv. maša z misijonskim govorom.
 Po maši za moţe: KAKO NAJ VERUJEM?

V času misijona se bo dogajalo:

 Kromberk ob 9h maša z misijonskim govorom.
 Vogrsko ob 1030 maša z misijonskim govorom
 Po mašitudi zahvalna pesem, blagoslov
spominkov, ofer in sklep misijona.

Sveta maša je med tednom ob 18h.
Molitev pred Najsvetejšim bo v
Kromberku med tednom od 9h do 10h.

Za daljši pogovor z misijonarjem se
dogovorite (lahkopo telefonu).

Otroci se boste srečali z misijonarjem v
soboto, 9. in 16. decembra, pri
verouku, pri spovedi in pri maši.
Osebno in v druţini molimo za uspeh
misijona(ob priţgani misijonski sveči).
Vabljeni tudi k skupnimmedţupnijskim
dogajanjem na Sveti Gori, v Šempasu,
na Kapeli in v konkatedrali!
Udeleţite se tega, kar vam najbolj
ustreza, tako v domači ţupniji, kakor
tudi drugod v goriškem okroţju.
Lepo je, da ob misijonu nabavite
kakšno versko znamenje: kriţ, sv.
podobo …, ki jo blagoslovi misijonar.

»Vse delam novo!« Raz 21,5

Kaj je misijon?


















Misijon je redka priložnost, ko lahko
poglobimo, utrdimo ali pa oživimo svoje
duhovno življenje: vero, upanje, ljubezen.
Misijon je vabilo:»Pridite in poglejte!«
Tako je Jezus odgovoril učencema, ki sta ga
spraševala, kje stanuje. Pridite torej in
poglejte! Prisluhnite in sodelujte!
Misijon je spodbuda:razmislite o svojem
življenju in življenjskih odločitvah. »Odvrzite
starega človeka«, kot nam svetuje Sveto
pismo, in »bodite nov človek«.
Misijon je izziv:ali sem sposoben odriniti
na globoko ali se zadovoljim s povprečnostjo
zunanjega in duhovnega življenja?
Misijon je prošnja:»Odprite svoja srca
Gospodu«. Zakaj ne bi sprejeli medse Njega,
ki nam pomaga zoreti za večnost?
Misijon je dar:»Vzemite in jejte!« Gospod
se nam daje v zameno za našo pripravljenost
služiti Bogu in bližnjemu.
Misijon je namenjen vsem: vernim,
malovernim, drugače vernim in nevernim.
Vsi smo božji otroci in Oče nas ima rad.
Misijon vabi:Bog nas vabi k sebi: otroke in
odrasle, zdrave in bolne, premožne in
siromašne. Ponuja nam roko tolažbe,
nežnosti, upanja, vere, ljubezni in sprave.
Misijon spodbuja:Jezus nampravi: »Ne
bojte se!«»Jaz sem z vami do konca sveta!«
Misijon nagovarja: naj v času misijona
postajamo novo testo za kruh upanja,naj
svetimo v temi, naj bomo luč vsem!
Misijon trka na srca vsakogar izmed nas.
Misijon opominja:škoda, če bi Gospod šel
mimo in se ne bi srečali z njim. Namenimo
mu besedo in povabimo ga na svoj dom.
Pogovorimo se z njim kot s prijateljem.
Misijon daje priloţnost za osebni pogovor
z misijonarjem (dogovorite se z njim!).





Izgubljeni čas pa je mrtev čas. »Čujte torej
in molite«, nas opozarja Božji Sin.
Čas misijona naj bo čas milosti.
Misijon je čas za vse to in še mnogo več.
Vabimo vas, da še sami kaj predlagate.

GORIŠKI MISIJON:8. - 17.12.2017

Program za ţupniji
Kromberk in Vogrsko

Pričakujemo in vabimo, da ob
misijonuše posebej zavzeto sodelujete:
 otroci
Brez vas bo misijon puščava. Računamo na vašo
dobro voljo in pripravljenost storiti nekaj
dobrega in lepega za Boga, zase in za skupnost.
 fantje in dekleta - mladi
Preko vas naj zacveti življenje. Odprite srca
Kristusu, da bo krepil vaše ideale, osmislil
mladost, delo, odgovornost, zavzetost in vas
vodil naprej po poti notranje svobode in sreče.
 moţje in ţene - zakonci
Skupaj z vami želimo odkrivati pota do globlje
družinske sreče. Bodite svetilke krščanskega
življenja, da bodo družine še naprej svetišča
ljubezni in zvestobe. Naj bo misijon milostni
dotik božje dobrote za vas in za vaše otroke!
 samski, ovdoveli in ločeni
Niste sami! Čim bolj ste povezani z Bogom, večje
je vaše duhovno bogastvo in rodovitnost, ki nas
vse bogati in plemeniti – tudi v osamljenosti.
 ostareli, bolni in onemogli
Pred Bogom ni nihče star in zavržen. Vaše
poslanstvo je nadvse dragoceno. Svoje trpljenje,
samoto, zapuščenost, bolečine in molitve darujte
za duhovno prenovo naše župnije.
 ţupnijski sodelavci
Vas bo misijon še posebej nagovoril v zahvalo za
sodelovanje in k odgovornosti za versko življenje
v župniji. S svojo zavzetostjo kažete, da imate
radi svojo župnijo in vam ni vseeno zanjo.
Izdal in odgovarja Cvetko Valič, župnik, Kromberk, Ulica
Vinka Vodopivca 79, 5000 Nova Gorica; 041/588964;
cvetko.valic@rkc.si

Bog, naš Oče, usliši nas, ko se zaupno obračamo
nate. Prenoviti želimo svoje krščanstvo, naše
družine in življenje v naši župniji.
Blagoslavljaj zakonce in starše, bolne in ostarele,
otroke in mlade, da bomo živeli med seboj kot
bratje in sestre.Pomagaj tudi oddaljenim, da te
znova najdejo in vzljubijo.
Pomagaj nam, da znova odkrijemo pomen
molitve, božjih zapovedi, nedeljske maše in
drugih zakramentov ter iz njih črpamo moč za
vsakdanje pošteno življenje.
Na priprošnjo Marije Tolažnice, svetegaJožefa in
naših krstnih zavetnikov nam daj močno vero,
trdno upanje in iskreno ljubezen.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Misijonar p. Milan Kvas, kapucin, rojen leta 1972 v
Polenšaku, duhovnik od leta 1999, biva v samostanu
Kančevci: 040/220972; milan.kvas@rkc.si
Vabilo je namenjeno vsem v župniji.Hvala za medsebojno
razumevanje, upoštevanje in spoštovanje.

