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++ Črv

za žive in ++ Lazar
+ Zvonimir Simčič
v čast Svetemu Duhu
+ Ivo Mervič
++ Pintar
+ starši Šuligoj
za žive in ++ župljane

O SVETA VERA!
Ti prijazna svetilka moje nežne
mladosti!
Kako sigurno, mirno, veselo se
sprehajam ob tvoji strani, brez strahu in
brez skrbi!
O sveta vera, ti si varna opora mojih let.
Brez tebe sem kot ladjar brez kompasa
v viharnem morju življenja.
In ko bom kot starec stopal h grobu,
tedaj bodi moja palica in moja svetilka
skozi temna vrata k večnosti.
Potem se kot Marija nimam česa bati,
četudi me pekel s svojimi silami napada,
Bog je z menoj!
bl. Anton Martin Slomšek
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Vabljeni ste k devetdnevnici za
domovino, ki je vsak dan pri sveti maši.
Molimo za božji blagoslov, da bo med
nami
zavladalo
prijateljstvo
in
solidarnost.
Krst bo danes prejel Timotej. Staršem
čestitam in jim želimo dobro vzgojo.
Druge pa spodbujamo, da krstite otroke.
Skavti – veja bobrov ima tabor od petka
do nedelje v Podragi.

DANES MORAŠ BITI SREČEN
Želiš poznati zanesljivo sredstvo, da ne boš
nikoli srečen? Misli poln žalosti na lepe
dneve, ki so nepreklicno minili. Večno
čakaj na prihodnjo srečo, ki naj bi nekoč
prišla.
Ne meni prehitro, da boš srečen, ko boš
dosegel ta poklicni cilj in boš uresničil tiste
zasebne sanje, ko boš imel super moškega
ali super žensko, ko si boš lahko privoščil
sijajno stanovanje in razsipna potovanja.
Prava sreča ni ekstravagantni luksuzni
artikel, nedosegljivo drag in nedosegljivo
oddaljen.
Tvoja sreča je čisto blizu. Od danes naprej
cvetijo na tvoji poti male radosti. Ti jih
moraš samo odkriti in biti za to hvaležen.
Nehaj premlevati včerajšnje stiske. Ne
delaj si nesmiselnih skrbi glede
prihodnosti.
Če ne moreš danes biti srečen, ne pričakuj,
da se bo jutri zgodil čudež. Danes moraš
biti srečen!
Ne obstaja dvigalo do sreče.
Treba je iti po stopnicah!
Phil Bosmans, V tebi je sreča
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GOSPODAR SVETA IMA VSE
»POD KONTROLO«
Če se človeku kaj malega posreči, že
misli, da je ves svet njegov! Ko mlad
človek konča šolanje, si domišlja, da je
požrl modrost vsega sveta.

Nastal je velik vihar
in valovi so pljuskali v čoln,
tako da je bil že poln vode.
On pa je bil na krmi
in je spal na blazini. (Mr 4,37)

Tisti, ki imajo za seboj nekaj življenjskih
izkušenj, se takim domišljavcem smejejo.
Božja beseda nas spodbuja k veri in
zaupanju. Glavna misel razodetja je, da
smo v Božjih rokah. Bog, ki obvladuje sile
sveta, bo znal pomiriti viharje našega
življenja, da se ne bodo obrnili nam v
škodo.

Kadar v meni raste nemir,
ker so valovi visoki in piha močan veter.

Pogoj je seveda zaupanje v njegovo
bližino, v njegovo nenehno varstvo. Pred
odhodom s sveta je Kristus svojim
učencem obljubil, da bo z njimi do konca
sveta. Ni jim obljubil mirnega življenja
brez težav in nadlog, a zagotovil jim je
svojo bližino: »Na svetu boste imeli
stisko, toda zaupajte: jaz sem svet
premagal!«

Kadar izgubim svoj mir,
ker se mi zdi, da težave presegajo moje
opešane moči.

Nekdo je lepo povedal: »Težje ko je
breme življenja, močnejša mora biti
vera.« Jezus nam vzklika: »Ne boj se,
samo veruj!«

Kadar ničesar več ne razumem,
ko mi krmilo uhaja iz rok in jadro ponori.
Kadar moje roke ne obvladujejo več vesel
in čoln pluje po svoje …
Gospod Jezus,
spomni me,
da si ti tu,
na krmi
in mirno spiš na blazini.
In tvoj mir bo tudi moj mir.
In tvoja moč bo tudi moja moč.

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Sveta maša za domovino na Sabotinu pri sv. GODOVI:
Valentinu bo v petek, 25. junija. Ob 8. uri bo dvig N 20.6. 12. ned. med letom
zastave in proslava, ob 9. uri bo sveta maša.
P 21.6. Alojzij, redovnik
T 22.6. Tomaž more, mučenec
Vabimo vas v petek 25, junij na Brezje na praznovanje
S 23.6. Jožef Cafasso, duh.
800 letnice prvega Vodila OFS - Frančiškovega
svetnega reda. Organiziran bo prevoz z Nove Gorice ob Č 24.6. Rojstvo Janeza Krstnika
7.00. Pokličite do torka na tel. 041 772 145 (Valentina). P 25.6. Dan državnosti
S 26.6. Ciril Aleksandrijski, šk.
KB OFS Kostanjevica.
N 27.6. 13. nedelja med letom
• 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
• Medžugorje: v četrtek bo minilo 40 let od prvega srečanja preprostih otrok z
»Našo Gospo«.

NOVA GORICA - KAPELA
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl

KROMBERK – VOGRSKO

www.facebook.com/zupnijakromberk/

Otroci in starši, danes je na
Vogrskem katehetska
P. 21. 6.
nedelja; otroci prejmejo
T. 22. 6.
spričevala.
S. 23. 6.
Druga spoved
Č. 24. 6.
prvoobhajancev bo na
Vogrskem jutri ob 18h, po
P. 25. 6.
maši pa še vaja.
Veroučenci: v Kromberku
S. 26. 6.
je na razpolago urnik s
N. 27. 6.
povabilom k vpisu v
veroučno leto 2021/22.
Prvoobhajanci: Maja, Gašper, Luka, Anika, Tilen, Andraž in Maša bodo na
Vogrskem na državni praznik, 25. junija, med mašo ob 10 30 prvič prejeli Jezusa pod
podobo kruha. Zaradi omejitev bo ta maša rezervirana zanje in za njihove domače.
Podprimo jih z molitvijo!
Rajna: Olga Koradin (84 let) je umrla 11. junija. Naj počiva v miru!
h

N. 20. 6.

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

V čast Mariji Tolažnici
Za žive in †† župljane
† Favstina Lukežič, 58
† Marija Laharnar – 30. dan
†† Koron, 5 a
Za domovino Slovenijo
Za nove duhovne poklice
† Milan Reščič
† Ida Hvalič – 30. dan
Za žive in †† župljane
V zahvalo in priprošnjo, 42a

Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.

SOLKAN

• Danes je 12. nedelja med letom s prenosom maše na spletu in brez
dodatnega obhajanja po 10. maši. Otroka Jaka in Sofia bosta prejela zakrament
sv. krsta. Čestitamo njunima družinama. Udeleženci Covid kateheze s p.
Bogdanom bodo poromali k sv. Hieronimu in imeli sv. mašo ob 15. uri.

12.ned. med 10. 00 Župnijska m. za žive in + »Treh stvari ni mogoče dolgo prikrivati:
letom 19.00 češčenje / molitev
sonca, lune in resnice.«
20.06.2021 19.30 +Radovan Kokošar
Ta misel se mi zdi primerna za ta teden, ki ima
P. 21.06.19.30 + Marjo Komel - (kot osm.) za skupni imenovalec različna praznovanja v
T. 22.06. – ------------------preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
S. 23.06 – 19.30 + Simon Bizjak
Nadaljujemo z devetnevnico: molitvijo za
Č. 24.06.- 19.00 -molitev pred Najsvetejšim domovino ob 30 letnici samostojnosti Slovenije
19.30
(tudi na kartončkih – vzemite ga kot
P. 25.06. – 9.00 na Sabotinu – za domovino »vademecum«) in postom, ki nam je
Dan
nasvetovan.
19.30 + Boris Markič
državnosti
S. 26.06 – 19.30 + Julij Černe (kot 30. dan) Po ustaljeni praksi se bomo za domovino
13.ned. med 10. 00 Župnijska m. za žive in + zahvalili in prosili tudi z mašo na Sabotinu, na
dan državnosti 25. junija 2021. Po dvigu
letom 19.00 češčenje / molitev
zastave in programu, sledi sv. maša v
27.06.2021 19.30 +Robert Zadnik
restavriranem obzidju cerkve sv. Valentina.
Veroučna spričevala – vsaj nekatera bodo »posebej opremljena« za nov začetek. Na razpolago
v zakristiji bodo do konca julija -vsa, ki bodo še ostala.
Ko se zahvaljujemo Bogu ob koncu veroučnega leta, v to zahvalo vključujemo tudi vse ljudi v
župniji in od drugod, starše, … tudi za sodelovanje v pripravi na birmo in pri praznovanju. Sam
osebno se zahvaljujem za dar, ki bo imel posebno mesto ob odločitvi posameznikov za kamp ali
dneve zbranosti, ki so namenjeni birmancem in mladim. Bog povrni!
V počastitev državnega praznika, bo v soboto, 26. junija zvečer, v Solkanu na trgu pred
cerkvijo tudi prireditev »Pod lipo«, v organizaciji KULTURNEGA DRUŠTVA SLAVEC.

• 30 let naše države Slovenije – vsak večer pred zaključnim blagoslovom
zmolimo Oče naš za domovino kot devetdnevnico v pripravi na praznik.
• V četrtek, na praznik Rojstva Janeza Krstnika bomo pri večerni maši
blagoslovili naše Slovenske zastave. Prinesite jih s seboj, nato pa naj krasijo
vaše domove.
• Dan državnosti v petek, 25. junija bo pri večerni maši sodeloval župnijski
zbor. Ponos in spoštovanje ni nacionalizem, ampak odgovornost do bisera, ki
nam ga je Bog naklonil in so ga predniki z vso ljubeznijo branili in negovali.
BOG ŽIVI NAŠO SLOVENIJO.
• Prihodnjo, 13. nedeljo med letom bomo še zadnjič prenašali mašo ob 10. uri
po spletu.
• Oratorij za otroke na Kapeli bo od 2. do 6. avgusta. Starši že lahko prijavljate
otroke. Zaradi znanih razlogov, bo število omejeno.
• 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«.

https://zupnija-solkan.si/

