.

SOLKAN

2. ned.med let. 10.00 Skupna žup. maša za žive in ++  Hvala za darove namenjene
17.1. 2016 18.00 + Ana Jug (obl.) – gr
misijonom »otroci za otroke« (v letu
molitvena osemdnevnica za edinost
2014 --260.-€)
V 2015
(7+9+1
P – 18.01.
18.00 Mami v zahvalo
»skrinjica«), ob jaslicah (še ni prešteto)!
T - 19.0118.00 ++Žerjal, Urbančič
 V preteklem letu smo: poleg
S - 20.1.
18.00 + Markič Jožko (osmina)
izdatkov za redne stroške župnije
Č - 21.01
18.00 + Markič Boris
(elektrika, voda, tisk …) oddali na Škofijo
po maši češčenje - molitev
Koper še za Božji grob, solidarnostni
P – 22.01
18.00 +Jug Bernarda
sklad,zahvalno
ned.,
ned.Karitas,
S. – 23.01.
18.00 + druž. Kobal in Bavdaž
misijonsko, skupaj 1.716.41 € , za štiri
3. ned.med let. 10.00 Skupna žup. maša za žive in ++ kvatrne nedelje skupaj: 1.125.84 € in na
24.1. 2016
18.00 + Anton Cej
Krištofovo nedeljo za MIVA (misijonska
vozila) 865.-€. Uspelo nam je, poleg gornjih darov, zmanjšati dolgovano vsoto (z darovi od
miloščine, prodaje in odpisa) do 15. januarja letos še za 23.000 €.Hvala in Bog povrni vsem
vključno s tistimi, ki po svojih zmožnostih, ali iz zapuščine rajnega ob pogrebih prostovoljno
darujete tudi za cerkev – župnijo. TRR župnije Solkan SI56 2450 0900 4375 531.
 V ponedeljek, 25. januarja, po maši je predvideno srečanje ŽGS.

Kjer Bog izgine, človek ne postane večji.
Nasprotno: izgubi svojo Božjo čast, izgubi Božji sijaj na svojem obličju.
Končno se izkaže zgolj kot produkt slepe evolucije
in kot takšen je lahko uporaben in zlorabljen.
Prav to je potrdila izkušnja tega našega časa.
(Benedikt XVI.)

KROMBERK - VOGRSKO
Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030
P 18.01. Vogrsko ob 19h
h
T 19.01. Kromberk ob 19
S 20.01. Vogrsko ob 19h
Č 21.01. Kromberk ob 19h
P 22.01. Kromberk ob 19h
h
S 23.01. Kromberk ob 19
Kromberk ob 9h
N 24.01.
Vogrsko ob 1030
N 17.01.

†† Ivan in Marija Valantič
Za žive in †† župljane
†† Leban, 158 b
†† Rudolf in Emilija Brešan
†† Jožef, Zora Petrovčič, 112
† Vida Fortunat – obletna
†† Franc in Felicita Pahor
Za žive in †† sorodnike
Za žive in †† župljane
† Danijel Konič, 59

Pri družinski maši v
Kromberku danes
sodeluje drugi razred in
starši. Hvala vam!
Otroci, poleg rednega
verouka se potrudite za
branje dobrih knjig za
Slomškovo bralno
priznanje.

Z obiskom in blagoslovom družin nadaljujem v torek, sredo, petek in soboto: Breg,
Pod Škabrijelom ... Prosim, ne ponujate mi hrane in pijače, med seboj se obvestite. Za
blagoslov naj bo na pogrnjeni mizi križ ali podoba med svečama in blagoslovljena
voda. Hvala za sprejem!

Št. 3 / 17.1.2016 / 2. nedelja med letom

»VINA NIMAJO.«

»Karkoli vam poreče, to storite!« (Jn 2,5).

To so besede iz pripovedi o svatbi v Galilejski Kani, ki
so temeljne za razumevanje vsega Janezovega
evangelija, saj je poln simbolne govorice.
Marija prva od gostov ugotovi, da ni več vina, kajti
njena pozornost je povsem namenjena drugim.
Vino je simbol Božjega veselja, Božje ljubezni, Božjega
življenja; vino je tisto, kar razveseljuje življenje.
»Dobro vino« na svatbi pomeni prisotnost Boga
Smeli smo z njim. Na svatbo. samega, ki človeka do konca napolni in izpolni.
V Kano.
Če tega »vina« zmanjka, človek izgubi svojo identiteto,
svojo bogopodonost, in začne propadati. Drama
In tam je očitno razodel
vsakega človeka je prav v pomanjkanju tega vina v
svojo Božjo moč. Vodo je
njegovem življenju: takrat zmanjkuje ljubezni, veselja in
spremenil v vino.
življenja; življenje postane sivo, prazno, težko. Bolj ko
Šest polnih kamnitih vrčev.
Ker je ona, Mati, želela tako! potrebujemo zunanje vzroke za veselje, bolj to kaže na
pomanjkanje »vina«. Kadar ne znamo biti veseli samih
Ko je gostom zmanjkalo
sebe, čeprav smo Božji dar; kadar se ne znamo veseliti
vina.
nad drugimi, ker jih ne prepoznamo več kot Božji dar –
Pili smo, peli smo, bili smo
zlasti v krogu družinskih članov; ali kadar se ne znamo
veseli svatje.
več veseliti nad naravo in vsem, kar nas obdaja, ter
Naš Ženin je bil on, Kristus.
želimo praznino zapolniti z vedno več stvarmi in ljudmi,
Na življenje in smrt
kar pa še bolj jemlje veselje nad tem, kar imamo –
kadar se vse to dogaja, takrat nam je gotovo zmanjkalo
smo se povezali z njim.
Božje ljubezni v odnosih, takrat ne znamo več gledati z
Kakor bo šel on, bomo šli
Marijinim pogledom na vse okoli nas.
tudi mi.
Kar bo delal on, bomo delali In takrat nam Marija, potem ko je Sinu povedala o
mi.
naših praznih vrčih, reče: »Karkoli vam reče, storite!«
Najraje bi za vedno ostali na (Jn 2,5) To je Marijina rešitev: bodite pozorni na Božjo
besedo; kaj vam ona pravi.
svatbi.
Z vinom ali brez njega.
Bogu moremo prisluhniti na več načinov: on govori po
razumu – modrosti, po Svetem pismu, po konkretnih
Samo da je on z nami.
On je naše vino in naš kruh! življenjskih situacijah in ljudeh v njih, govori pa tudi po
nauku Cerkve.

NOVA GORICA - KAPELA

SKUPNA OZNANILA
MALA BOŽIČNICA - nedelja 17. 1. ob 15.
uri. Božična revija otroških in mladinskih
pevskih zborov bo letos potekala na Kapeli.
Božični dobrodelni koncert bo v Renčah v
cerkvi v soboto, 23. januarja ob 18h. Vabljeni!
Molitvena osmina za edinost kristjanov prične
jutri. Pri maši in v molitvah bomo prosili
Gospoda, da bi bili vsi eno.

GODOVI:
N 17.1.
P 18.1.
T 19.1.
S 20.1.
Č 21.1.
P 22.1.
S 23.1.
N 24.1.

2. nedelja med letom
Marjeta Ogrska, knjeginja
b.sl. Friderik Baraga
Fabijan in Sebastjan, mučenca
Neža, mučenka
Vincencij, diakon
zaroka Marije in Jožefa
3. nedelja med letom

Srečanje članov župnijskih gospodarskih svetov v GPO. V nedeljo 31. 1. ob 17. uri
v župniji Kristusa Odrešenika.

www.samostan-kostanjevica.si/sl/oznanila

Prihodnjo nedeljo pripravljajo družinsko sv. mašo veroučenci 7. razreda.
ŽPS - sreda 20. 1. ob 19.45 - 1. seja v letošnjem letu.
Večer ob božji besedi - četrtek 21. 1. ob 19.45. Premišljevali bomo ob odlomku 3.
nedelje med letom - Jezusov obisk nazareške shodnice.
MESEC VERSKEGA TISKA - Čas je, da premislite o naročilu na kakšno versko
revijo ali časopis ali redne letne zbirke Mohorjeve družbe.
Skupna MALA BOŽIČNICA - danes ob 15. uri. Božična revija otroških in
mladinskih pevskih zborov bo letos potekala na Kapeli.
Predavanje za starše pubertetnikov - v četrtek 28. 1. ob 19.30 v samostanski
dvorani na Kapeli. Pod naslovom VIHAR V GLAVI bodo sodelavci Družinskega
centra Sveta Gora pod vodstvom s. Mateje Kraševec predstavili razvoj delovanje
najstniških možganov.

Bog je postavil cerkve kot pristanišča ob morju,
da se lahko iz vrtincev zemeljskih skrbi rešimo tja
ter najdemo mir in tišino. (Janez Zlatousti)

Ljubezen, ki dozori iz zaljubljenosti, sprejme drugega z vsem
njegovim bitjem. Sprejme drugega, kakršen je.
Osvobojena je umišljenih podob, ki pri zaljubljenih igrajo veliko
vlogo.

NOVA GORICA
N 17.1. 2. nedelja med letom
P 18.1. 8.00 v zahvalo za vnuke
19.00 na čast Sv. Duhu za spreobrnjenje
T 19.1. 8.00 v čast Sv. Duhu
19.00 + Stanislava Ipavec,Iztokova 28 (8.dan)
po maši slavljenje

S 20.1.

8.00
19.00
Č 21.1. 8.00
19.00
P 22.1. 8.00
18.00

19.00
8.00
19.00
N 24.1. 9.00
11.00
19.00
S 23.1.

+ Metoda, Tadeja in Branko
na čast Sv. Duhu za spreobrnjenje
za rajne
+ Vida Jamšček
za rajne
adoracija in priložnost za spoved

na čast Sv. Duhu za spreobrnjenje
na čast Sv. Duhu za spreobrnjenje
+ Aleksander Strgar
+ Stanko Pavlin
za žive in pokojne župljane
+ Erik Strehar

Versko poglabljanje za odrasle bo
v ponedeljek ob 19.30. Naše
poglabljanje
je
ob
vsebini
veroizpovedi.
Skupina starejših se v torek ob 15.
uri zbere pri cerkvi in gredo na
Mirenski grad. Lahko se pridružijo
tudi novi člani.
Skupina Emanuel ima sestanek v
torek on 17.30.
Gospodarski svet ima sejo v sredo
ob 19.30.
Oblikovanje
voditeljev
za
evangelizacijo bo v četrtek ob
17.30.
Zakonska skupina ima srečanje v
četrtek ob 19.45.

Srečanje za mladino bo v petek ob 19.45.
Naslednjo nedeljo pri družinski maši ob 11.uri sodelujejo veroučenci 2. in 3. razreda.

Drugega ne sprejema samo takšnega, kot je bil na začetku ljubezni,
ampak ga spremlja skozi ves razvoj in spremembe.
Drži se drugega, tudi če zboli in je slaboten, nebogljen in star.
V takšni ljubezni je človek spremenjen, kakor na novo ustvarjen.

Moja želja je,
da postane jubilej živa izkušnja Očetove bližine, kakor
da bi se želeli dotakniti njegove nežnosti, da bi se lahko
vsak vernik okrepil in bi njegovo pričevanje postalo
vedno bolj učinkovito. Pri tem mislim predvsem na
vernike v posameznih škofijah in tiste, ki bodo kot
romarji v Rimu okušali milost jubileja.
Želim, da jubilejni odpustek doseže vsakega kot pristna izkušnja Božje milosti, ki gre vsem
naproti z obličjem Očeta, ki sprejema in odpušča ter povsem pozabi storjene grehe.
Da bi verniki živeli in pridobili odpustke, morajo opraviti krajše romanje k svetim vratom,
ki bodo odprta v cerkvah, ki jih bo za to določil krajevni škof. To bo znamenje globoke
želje po spreobrnjenju.
Pomembno je, da je ta trenutek združen predvsem z zakramentom spovedi in obhajanjem
svete maše s premišljevanjem o usmiljenju. Potrebno je pospremiti tovrstna dejanja z
izpovedjo vere in molitvijo zame ter za molitvene namene, ki jih nosim v srcu za blagor
Cerkve in celotnega sveta.
Župnija Nova Gorica: tel. 333 30 86, 041/596-147 (župnik), 040/605-392 (kaplan);
Župnija Nova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/705-323; Župnija Kromberk: tel. 333
25 35; 041/588-964; Župnija Solkan: tel. 300 51 36; 041 549 535.

