Št. 56 / 22. 11. 2015 / 34. nedelja med letom

SOLKAN
Na predvečer po večerni maši ob 18.30 pričetek češčenja
10.00 Skupna žup. m. za žive in ++
KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA

P – 23. 11
T - 24. 11
S - 25.11
Č - 26.11
P - 27.11.
S. - 28.11.
1.adv.nedelja
29.11.2015
adventni koledar

17.30 Sklep celodnevnega češčenja pred
mašo

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Elvira, Jože in Jordana
+Giorgio in Laura Bertoli
+ druž. Šterlinko
v zahv, za zdravje AM (nam.oktobra)
za zdravje (G)

18.00
18.00
10.00

+Vižin Marjo in Ida
+Ignac in Helena Prinčič
Skupna žup. m. za žive in ++

po maši češčenje- molitev

16.00 --

18.00

krstno bogoslužje

+brat in starši Bremec
blagoslov adventnih venčkov

 CELODNEVNO ČEŠČENJE v
noči pred nedeljo in na nedeljo
Kristusa Kralja. Prosimo, da se
vpišete v pripravljen razpored. V
kolikor bi zaradi višje sile bili ovirani
in bi k češčenju ne mogli, poskrbite
za namestnika oz. telefonsko ( ali s
sporočilom) obvestite župnika.
Celodnevno češčenje letos lahko še
posebej osmislimo z molitvijo za
družine in pomembne odločitve.

KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA

 Romanje na Ponikvo
in
udeležaba na koncertu »Klic
dobrote« ob 25 letnici Karitas v
sredo, 25. novembra.

MOLITEV ZA DRUŽINO ( podobice tudi na mizici za tisk!) naj postane naša vsakodnevna
molitev še posebej ob adventnem vencu ter adventnem koledarju. Miklavž prinaša in pošilja
koledar z zgodnjejšo pošto. Vsaka družina naj ga vzame. Naj bo molitev po predlogu sv.
očeta kot gorčično zrno. Bodimo zvesti, kot posamezniki, družine, gibanja … Potovanje
Izraelcev iz sužnosti v Egiptu proti obljubljeni deželi, v svobodo, je bilo naporno in celo godrnjali
so in se hoteli vrniti … V upanju, ko nas Gospod spremlja, sprejmimo poleg molitve, tudi
kakšno obliko pokore in posta. Srečno pot!

KROMBERK - VOGRSKO
Kromberk ob 9h
N 22.11.
Vogrsko ob 1030
h
P 23.11. Vogrsko ob 19
T 24.11. Kromberk ob 19h

Za žive in †† župljane
Za žive in †† cerkvene pevce
†† Šuligoj in Darinka, 6
†† Jožef in Valerija Jamšček
S 25.11. Ponikva - romanje V zahvalo Materi Božji
Č 26.11. Kromberk ob 19h †† sorodniki, V. Vodopivca 65
P 27.11. Kromberk ob 8h †† Komel, Breg 20
h
S 28.11. Kromberk ob 19 †† Hvalič, Breg 24
Kromberk ob 9h Za žive in †† župljane
N 29.11.
Vogrsko ob 1030 † Abel Furlan, 126

Ob sv. Ceciliji, zavetnici
cerkvene glasbe in petja,
čestitamo našim organistinjam, pevkam in pevcem, se
jim
zahvaljujemo
in
kličemo Božjega blagoslova, ko prepevajo Bogu v
čast, ljudem v veselje in s
tem sooblikujejo sveto
liturgijo.
ŽPS Vogrsko ima sestanek
jutri po maši. Vabljeni!
Zahvalna miloščina: v Kromberku smo zbrali 220 €, na Vogrskem 135 €. Hvala vam!

Otroci, delavnica izdelovanja božičnih voščilnic za ostarele bo v Kromberku v
soboto, 28. 11. ob 9h. Vabljeni!
1. adventna nedelja: med mašo bo blagoslov adventnih venčkov, miloščina nedelje
Karitas pa bo za pomoči potrebne.

Zahvaljen, vladar vesolja,
začetek in konec.
Ti, ki si prišel
v sprevodu oblakov
razodet vsem ljudem
brez razlike.
Zahvaljen za obljubo
poslednjega konca
vseh naših stisk
in novega začetka
življenja v tebi.
Čakamo na dopolnitev
zemeljskih dni.
Prihajamo ti naproti,
sprejmi nas v svoje
kraljestvo.
Berta Golob, Zahvala za Božji kruh

Cerkveno leto zaključujemo z nedeljo, ki je
posvečena Kristusu, Kralju vesoljstva. Cerkev je
Kristusa za kralja vesoljstva priznavala že v
najzgodnejših veroizpovedih in s tem poudarjala, da
je Kristus kot Božji Sin in odrešenik sveta posebej od
vnebohoda dalje deležen najvišje časti in oblasti nad
vesoljstvom. Naslov Kristus Kralj nam prikliče v
spomin dejstvo, da je Kristus gospodar človeštva,
stvarstva in časa.
Slovesni praznik je leta 1925 uvedel papež Pij XI. z
namenom, da bi lik Kristusa, Kralja vesoljstva, prišel
bolj jasno do izraza. Smisel praznika in njegove
poudarke lahko razumemo le v veri. Praznik je
zasnovan kot nadaljevanje in dovršitev čaščenja Srca
Jezusovega, s čimer je poudarjena Kristusova
ljubezen, ki vse zaobjema in ne prezre nobenega
ustvarjenega bitja.
Božje kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev
človekovega hrepenenja po Bogu in željo, da bi
mogel biti združen in povezan z Bogom. To
kraljevanje je presežen Božji dar. Ob dovršitvi sveta
se bo Kristusovo gospostvo z njegovim drugim
prihodom razodelo v dokončnem odrešenju ljudi in v
preoblikovanju ustvarjenega sveta. – Drugi Kristusov
prihod za kristjane ni razlog za strah in tesnobo,
ampak predvsem povod za upanje, veselje in
hrepenenje.
Dnevi Kristusovega življenja nas spomnijo na
Kristusovo darovanje za ljudi in njegovo poslanstvo
na zemlji, praznik Kristusa Kralja pa na zgodovino
odrešenja in (ne)vidno Božje delovanje v času.

SKUPNA OZNANILA
Župnija Kristusa Odrešenika in jezuit p. Tomaž GODOVI:
Podobnik vabita v torek na uvodno srečanje v N 22.11. KRISTUS KRALJ
"sveto leto Usmiljenja". Začetek srečanja je ob
P 23.11. Klemen I., mučenec
15. uri, sklep ob 18. uri s sveto mašo. Iskreno
T 24.11. Vietnamski mučenci
vabljeni tudi verniki iz drugih župnij!
Nedelja Karitas: miloščina prihodnje nedelje bo v S 25.11. Katarina Aleksandrijska, muč.
karitativne namene. Bog vam stokratno povrni vašo Č 26.11. Valerijan Oglejski, škof
dobroto!
P 27.11. Modest in Virgil, škofa
Romanje v Rim, Vatikan in Assisi bo od 15. do S 28.11. Jakob iz Marke, pridigar
18.2.2016. Cena je 279 Eur. Prijavite se župniku.
N 29.11. 1. adventna nedelja

NOVA GORICA
N 22.11. KRISTUS KRALJ
P 23.11. 7.30 za duše v vicah
19.00 ++ Čuk
T 24.11. 7.30 ++ Valentič
19.00 v čast Svetemu Duhu
S 25.11. 7.30 + g. Igor Lovišček
19.00 ++ Vodopivec
Č 26.11. 7.30 ++ Obid
19.00 ++ Rolih
P 27.11. 7.30 + Jožefa Manfreda (obl.)
18.00 adoracija
19.00 + Alfonz Kralj
S 28.11. 7.30 za zdravje
19.00 za mir in zdravje
N 29.11. 9.00 ++ Gruden
11.00 za žive in pokojne župljane
19.00 v zahvalo, Grčna 50a

KRISTUS KRALJ – ŽUPNIJSKI PRAZNIK.
To je dan našega celodnevnega češčenja
Najsvetejšega. Seznam skupin za češčenje je na
oglasni deski. Sklepno somaševanje ob 17. uri bo
vodil g. škof Jurij.
V četrtek ob 19.45 uri vabljeni zakonci in pari
na »VEČERJO ZA DVA«. Prisluhnili bomo
pričevanju Manuele in Poldeta Nagode,
spregovorila bosta o svojem odnosu in
hvaležnosti, ki ju povezuje.
Mladinsko srečanje v petek po večerni maši.
V soboto ob 15.uri bomo v učilnici delali
adventne venčke. Skavti bodo pripravili zelenje,
s seboj pa prinesite svečke in ogrodje za venček.
Naslednjo nedeljo pri večerni maši bo namesto
petja organist Uroš Cej na orglah izvajal
Bachove adventne korale. Vsi korali so nastali
za uporabo pri bogoslužju.
Danes jih lahko
slišimo le še na koncertih. Poslušanje adventnih
koralov nam bo pomagalo globlje doživljati skrivnost maše.
Ob prazniku sv. Cecilije, zavetnice cerkvenih pevcev, se vsem pevovodjem, organi-stom
in cerkvenim pevcem zahvaljujemo in jim želimo vztrajnosti in veliko blagoslova.
Pri družinski maši prihodnjo nedeljo sodeluje 1. in 2.razred in člani Kateheze dobrega
Pastirja. Prav tako so starši z veroučenci povabljeni da pridejo v petek ob 16. uri in
pomagajo čistilkam počistiti cerkev.
Obnova ravne strehe: Delo se bliža h koncu. Hvala za vaše darove. Na mizi za tisk so še
koverte z napisom »Moj dar za popravilo strehe« ali pa nakažete na župnijski TRR:
SI562450 0900 4529 761.
Ob nedeljah in praznikih lahko parkirate tudi na parkirišču pred Gonzaga. Z avtom se
pripeljete do zapornice, ki se avtomatično odpre.

NOVA GORICA - KAPELA
www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila
Sv. Cecilija - Kdor poje dvakrat moli! Hvala zborovodje in organisti ter pevci, ki se zbirate v
pevskih zborih, da s svojim petjem pomagate peti vsemu cerkvenemu občestvu in z glasbo
slaviti Boga. Bog povrni za vaš trud.
Danes pričnemo zbirati vaše mašne namene za mesec januar.
Adventna delavnica - sobota, 28. 11. ob 10. uri. Vabljeni otroci in starši. Najprej bo kratka
kateheza nato bomo izdelovali adventne venčke. Škarje, okraske in sveče prinesite s seboj.
Adventne venčke bomo blagoslovili v nedeljo pri maši ob 10. uri.
Nedelja Karitas - 1. adventna nedelja, 29. 11. - nabirka te nedelje je namenjena za potrebe
škofijske Karitas.
Praznik brezmadežne, 8. 12. - z devetdnevnico bomo pričeli v nedeljo. Pri večerni sv. maši
bomo zapeli spev »Vsa lepa si Marija!«. V molitev v teh dneh priporočamo letošnje
provoobhajance in njihove družine, ki bodo na ta praznik prvič pristopili k zakramentu
svete spovedi.
Miklavževanje - sv. Miklavž vabi otroke na obhajanje svojega godu v nedeljo, 6. 12. ob 16.
uri. Starši prijavite otroke. Prispevek znaša 6 €.
OPOZORILO - Širjenje letakov ali zatikanje le teh na avtomobile v času maše ni organizirano
ali dovoljeno s strani župnije. To početje kot župnik odločno prepovedujem! Župljanom pa
se opravičujem za nevšečnosti povezane s tem.
PREDAVANJE - MOČ BOŽJEGA USMILJENJA - predaval bo p. Pepi Lebreht. Ob začetku leta
Božjega usmiljenja in adventnega časa bo predavanje priložnost za duhovno poglobitev. V
petek, 4. 12. ob 19.45 v dvorani samostana na Kapeli.
TEDEN KARITAS - od 23. do 29. novembra 2015
V SLUŽBI ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA
V Koprski škofiji je Karitas organizirana v 166
župnijah, Župnijske karitas se združujejo v tri Območne in
pet Dekanijskih karitas. Imamo 13 Centrov karitas, kje
sodelavci nudijo ljudem osnovne informacije in konkretno
pomoč ter 5 domov, kjer se izvaja-jo specifični programi.
Na področju Koprske škofije je 3000 družin in
posameznikov, ki jih karitas spremlja in podpira ter tudi
materialno pomaga. Letno te družine prejmejo preko 300
ton hrane in drugih osebnih predmetov, najbolj ogroženim
pa se pomaga tudi s plačilom nujnih položnic, njihovim
otrokom pa s šolskimi potrebščinami. Med specifične
programe spada program za otroke Popoldan na cesti,
letovanje otrok in družin, pomoč brezdomcem, zasvojenim,
materam in starejšim.
Kljub temu, da na področju Koprske škofije ni beguncev in migrantov pomagamo pri oskrbi
beguncev bratskim Karitas ob vzhodni meji.
Ob vseh teh programih se v duhu evangelija in v skladu z etičnimi načeli sodelavci in
prostovoljci Škofijske karitas Koper trudimo za spoštljiv odnos do prosilcev in prejemnikov
pomoči, saj želimo biti v službi človekovega dostojanstva.

