NOVA GORICA
N 13.6.

11. nedelja med letom
- maša: 9. in 11. uri

P 14.6. 19.00
8.00
T 15.6.
17.00
S 16.6. 19.00
Č 17.6. 19.00

+ Marija Kete

+ Marjan Levstek
po namenu
v dober namen
++ Kodra

Št. 24 / 13.6.2021 / 11. nedelja med letom

Približuje
se
30.
obletnica
osamosvojitve Slovenije. Na ta praznik
se bomo pripravljali z devetdnevnico.
Pri maši bomo molili za domovino in
razmišljali na to temo. Lepo vabljeni.

Srečanje članov Župnijskih karitas
novogoriške in šempetrske dekanije bo
18.00 adoracija, spoved
P 18.6.
19.00 zdravje,mir,dober namen v torek pri nas. Ob 17. h bo sveta maša.
Skavti bodo v soboto imeli zaključno
8.00 za spreobrnjenje
S 19.6.
srečanje. Sv. maša bo ob 17. uri.
grešnikov
+
Gostimir
in
Nada
9.00
Darovi za Karitas. Na veži v cerkev je
Mozetič
N 20.6.
nabiralnik za Karitas. Z darovi, ki se
11.00 za domovino
naberejo, pomagamo družinam v stiski.
Zaradi manjše udeležbe pri mašah, je bilo tudi darov manj, potreb pa je vedno več. Če
kdo zmore, naj tudi na ta način pomaga ljudem, ki so v stiski. Hvala vam za vsak dar.

Izziv za mlade: delo z našimi misijonarji
med počitnicami

Zbiramo prostovoljne prispevke,
ki bodo v glavnem namenjeni
gradnji hiše za družino, ki prebiva
v okolici misijona. S sredstvi pa
bomo kupile tudi material, s
katerim
bomo
pripravljale
različne aktivnosti za otroke in
mladino iz tamkajšnjega centra.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo
za podarjene darove!

Smo skupina štirih deklet, Petra, Meta, Anja in
Živa, ki se bomo v okviru programa POTA v
mesecu avgustu odpravile v Južnoafriško
Republiko. Tam bomo delovale na misijonu v
Uršulinski skupnosti v sveti Luciji.
Letos se prostovoljci odpravljamo tudi v
misijone na Madagaskar, v Kenijo, Ukrajino,
Kazahstan in Indijo.

POTA prostovoljke
V nedeljo, 13. junija se bodo pri
obeh sv. mašah predstavile v
konkatedrali. Z veseljem jih
podprimo.

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@rkc.si; 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.

STORI, KAR JE TVOJA DOLŽNOST, IN
ZAUPAJ V BOGA
Papeža Janeza XXIII. so imenovali Janez
Dobri, ker je izžareval pristno evangeljsko
dobroto. Nekoč je pripovedoval, kako na
začetku svoje papeške službe od samih
skrbi ni mogel spati. Ko je že bil skoraj pri
kraju s svojimi močmi, mu je neke noči
Sveti Duh navdihnil misel: »Janez, kaj se
delaš tako važnega! Kaj pa misliš, da si?
Kristus je skrbel za svojo Cerkev, ko tebe
še ni bilo, pa bo tudi sedaj. Naredi, kar
moreš, potem pa mirno spi!« In od takrat
naprej je bil čisto miren. Naredil je, kar je
bilo v njegovi moči, in trdno zaupal, da bo
Bog storil vse, kar je potrebno.

30. LET OSAMOSVOJITVE
Škofje spodbujajo, da v nedeljo 20. junija
2021 darujemo svete maše za domovino,
blagoslovimo slovensko zastavo in jo
izobesimo iz zvonika.
Škofje vabijo, da se pridružimo pobudi 24
ur posta in molitve za domovino, ki bo
potekala od 21. do 22. junija od 18.00 do
18.00 ter devetdnevnici za domovino.
V četrtek 24. junija naj se po vseh
župnijskih cerkvah ob 18.00 oglasijo
zvonovi v čast 30. obletnice samostojnosti
in neodvisnosti.

Resnična ljubezen je tisto seme, ki umira,
da lahko rojeva novo,
da lahko zraste nekaj, kar lahko ponovno
rojeva ljubezen …

Ljubezen je torej v svojem bistvu
podaritev samega sebe.
Je popolnoma čista in lepa, a
nezavarovana in ranljiva.
Živi edinole iz Jezusovega navdiha,
njegovega zgleda, zato ne potrebuje
zemeljskih čet in vojaške moči.
Njena trajna veljavnost se napaja iz
Božjih korenin.
Gradi oblast v notranjosti srca in vlada na
veke.

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Goriška območna karitas (GOK) ima srečanje z mašo
v konkatedrali v torek ob 17. uri.
Maša za domovino: prihodnjo nedeljo se bomo v
molitvi spomnili 30 – letnice lastne države in se Bogu
zahvalili za blagoslov ter prosili za varstvo.
Sveta maša za domovino na Sabotinu pri sv.
Valentinu bo v petek, 25. junija. Ob 8. uri bo dvig
zastave in proslava, ob 9. uri bo sveta maša.

GODOVI:
N 13.6. 11. ned. med letom
P 14.6. Valerij, mučenec
T 15.6. Vid, mučenec
S 16.6. Gvido, redovnik
Č 17.6. Albert, duhovnik
P 18.6. Marko in Marcelijan
S 19.6. Nazarij, škof
N 20.6. 12. nedelja med letom

Srečanje bolnikov na Brezjah lahko spremljate v
soboto ob 10. uri po radiu Ognjišče ali na SLO2.
• Oratorij za otroke na Kapeli bo od 2. do 6. avgusta. Starši že lahko prijavljate
otroke. Zaradi znanih razlogov, bo število omejen. prijava: https://oratorij-novagorica.si/index.php/prijava

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.
• Danes je 11. nedelja med letom – ob 10. uri se bodo trije veroučni razredi
zahvalili Bogu za veroučno leto, ki je bilo posebno in je preizkusilo otroke in starše z
odgovornostjo. Vsem katehetom smo hvaležni, ker so se trudili, da je verouk na
daljavo potekal redno in skrbno. Otrokom in staršem želimo prijetno počitniško
poletje. Danes zadnjič obhajamo po 10. maši.
• 90 let p. Andreja Vovka, dolgoletnega Kapelskega župnika in gvardijana, bomo
slovesno praznovali pri sv. Ani v Kopru danes, na god sv. Antona Padovanskega ob
11. uri. Naj ga dobri Bog ohranja v zdravju in veselju.
• Birmanci odhajajo s p. Bogdanom na duhovno pripravo v minoritski samostan v
Piran. Naj bodo rodovitni dnevi prijateljstva in duhovnega poglabljanja.
• SLOVESNOST SVETE BIRME bo v soboto, 19. junija ob 11. uri. Zakrament sv. Birme
bo desetim mladim iz naše župnije podelil gen. vikar Koprske škofije g. Slavko
Rebec. Mladim in njihovim družinam čestitamo, želimo jim lepo praznovanje in
navdušen vstop v odraslo skupnost župnije.
• Prihodnja nedelja bo 12. med letom s prenosom maše na spletu in brez
dodatnega obhajanja po 10. maši. Udeleženci Covid kateheze s p. Bogdanom bodo
poromali k sv. Hieronimu in imeli sv. mašo ob 15. uri.
• Za nedeljske maše se je še vedno potrebno prijavljati na tel.: 05 330 77 50.
Dovoljeno je večje število udeležencev. Razkuževanje in maske so obvezne,
prav tako razmik med »mehurčki«.

KROMBERK – VOGRSKO
N. 13. 6.
P. 14. 6.
T. 15. 6.
S. 16. 6.
Č. 17. 6.
P. 18. 6.
S. 19. 6.
N. 20. 6.

Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030
Vogrsko ob 19h
Kromberk ob 19h
Vogrsko ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 19h
Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030

www.facebook.com/zupnijakromberk/

Za žive in †† župljane
†† Benjamin G. in starši, 24
† Vladislav Beltram, 144
† Marta Černe – 30. dan
†† iz družine, 6

Sveta birma: iskrena hvala
vsem, ki ste se potrudili za
lepo praznovanje. Naj to
prispeva k zorenju v
odraslosti in poglobitvi vere!

Za žive in †† Štravs in Prezelj Otroci in starši, danes je v

†† Leban
† Franc Luzar
V čast Mariji Tolažnici
Za žive in †† župljane

Kromberku katehetska
nedelja, na Vogrskem pa bo
prihodnjo nedeljo, 20. junija.

Vogrsko: v soboto se bosta poročila Rene Furlan in Nika Winkler. Čestitamo in voščimo
lepo in zvesto ljubezen!
COVID-19 – sledite sporočilom preko medijev in na www.zng.si ter FB Župnija
Kromberk! Pri maši je lahko v cerkvi 50 oseb, družin ali gospodinjstev in zasedenih pol
sedišč z medsebojno razdaljo 1,5 m (razen gospodinjstev). Ostali sledite maši preko TV,
radia ali spleta.
Meditacija očiščuje dušo, obvladuje čustva, uravnava dejanja, gladi prestopke.
Oblikuje navade, dela življenje pošteno in urejeno, daje vedenje o človeških in božji
rečeh. (sv. Bernard)

SOLKAN
11.ned. med 8.00 župnijska m. za žive in +
letom 10. 00 za birmance, botre in domače
/ molitev
13.06.2021 19.00 češčenje
19.30 p.o.n.
P. 14.06.- 19.30 zahvala ob 70 letnici življ. (MS)
T. 15.06 19.30 + Kenda in Humar
S. 16.06 19.30 +Semič Dušan in Karmelina
Č. 17.06.- 19.00 -molitev pred Najsvetejšim
19.30 ………
P. 18.06. - 19.30 +Stanislav Velišček
(kot 30.dan)

S. 19.06 – 19.30 +Anton Skok in starši Rijavec

https://zupnija-solkan.si/

Verouk v tem tednu in veroučnem letu bo še
v znamenju priprave na zahvalno sv. mašo v
nedeljo, 20. junija s prošnjo, da bi počitniški čas
in čas dopustov, doma in drugod preživeli vsak
dan z molitvijo in nedeljsko sveto mašo.
Po vsaki maši ob delavnikih bomo z navzočimi
molili »Sveti angel, varuh moj« zlasti za vse, ki
se bodo znašli v nevarnosti za telesno,
duševno ali duhovno zdravje, da bi mogli ostati
tudi z našim sodelovanjem povezani z Bogom.

12.ned. med 10. 00 Župnijska m. za žive in +
16. junija - začetek devetnevnice z
19.00 - češčenje / molitev
letom
molitvijo in kasneje postom za domovino ob

20.06.2021 19.30 +Radovan Kokošar
30 letnici samostojnosti Slovenije. Po ustaljeni
praksi se bomo za domovino zahvalili in prosili tudi z mašo na Sabotinu, na dan državnosti 25. junija
2021
Na predvečer državnega praznika, 24. junija bo v Solkanu na trgu pred cerkvijo. prireditev »Pod
lipo« v organizaciji Kulturnega društva Slavec.

