NOVA GORICA
N. 18. 7. 16. nedelja med letom - maša: 9. in 11. uri
P. 19. 7. 19.00 ++ Lazar
T. 20. 7. 8.00 ++ Leban in Kovšca
S. 21. 7. 19.00 v varstvo Svetogorske Kraljice
Č. 22. 7. 8.00 ++ Šorli
P. 23. 7. 8.00 za božji blagoslov (Š)
S. 24. 7. 19.00 + Žan Mervič (30. dan)
za žive in ++ župljane
N. 25. 7. 9.00
11.00 + Albin in Uroš Korenč

Št. 29 / 18.7.2021 / 16. nedelja med letom

Naši skavti so na taboru. Letos
obhajajo 25 let obstoja. Vikend
bodo preživeli na skupnem
taboru na Volarjih pri Tolminu. V
petek imajo slovesne zaobljube in
se zaključi tabor v nedeljo ob
15.h s sveto mašo.

Skavtski program je izredno
dober in koristen za mlade.
Naročajte svete maše: Z 1. avgustom, ko pride g. Bogdan Vidmar, bodo svete maše
zjutraj in zvečer. Zato ne bo treba toliko časa čakati na vrsto. Z veseljem že
sprejemam naročila za svete maše. Vsaka družina naj vsaj enkrat na leto naroči sveto
mašo za božji blagoslov in za svoje pokojne.

VSAK DAN LAHKO
DOŽIVLJAŠ ČUDEŽE
V življenju imamo zaklad,
ki ga ne vzamemo dovolj resno: veselje.
Saj rečemo, da je smeh zdrav.
Toda na to zdravilo za naše zdravje
mnogo premalo mislimo.
Ne gre za neumen smeh in režanje,
ampak za smeh,
ki izvira iz našega zadovoljstva
in iz globoke radosti.
Upam, da si nekje v svojem srcu
še vedno ostal vsaj malo otrok:
ne da bi hodil skozi življenje naivno,
ampak da bi se znal čuditi
in se veseliti.
Vsak dan lahko doživljaš čudeže,
imaš odprte oči za mnoge drobne stvari,
s katerimi angeli krasijo tvojo pot.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

Bližnji je ogledalo,
v katerem spoznavamo sebe,
če bližnjega ljubimo
kakor sami sebe.
(Simone Weil)

POČITNICE Z BOGOM
V evangeliju smo slišali, da je tudi Jezus
svoje učence, ki so se vrnil s prvega
misijonskega potovanja in mu pripovedovali,
kaj vse so doživeli in naredili, poslal na
dopust. »Pojdite na samoten kraj sami zase
in se nekoliko odpočijte.«
To je smisel počitnic, dopusta: nabrati si
novih moči za delo, najti čas zase, za svoje
najbližje, sklepati nova prijateljstva, širiti
svoje obzorje.
Če smo kristjani, v svoj počitniški »program«
vključimo tudi Boga, saj nas on čaka v vseh
lepotah narave, ki jih odkrivamo, in v ljudeh,
s katerimi se srečujemo.
Mnogi ne najdejo časa za nedeljsko mašo.
Preprosto ne pomislijo, da je povezanost z
Bogom neusahljivi vir notranje moči in miru
ter medsebojne povezanosti. Vsak konec
tedna
kristjanu
omogoča
najboljšo
»osvežitev«, skok v nadnaravni svet. To je
tudi šola za počitniške dni in dopust.

OB VRNITVI
Rekel si,
naj odrinemo na samoten kraj
in si malo odpočijmo.
Pospravili smo kramo in staro
navlako iz svojih src in bivališč in
odšli.

Vrnili smo se v navadne dni
s posušenimi šopki zdravilnih zelišč,
z okusom po soli in školjkah,
Naj bodo dnevi počitnic za vse resnično z barvo sonca na koži in v očeh,
sveti dnevi, ki bi nas prerodili, osvežili in s spomini podarjenih besed in bližine.
Angleži imajo za to izraz »holidays«, kar v
dobesednem prevodu pomeni »sveti dnevi«.

Ne vemo, kdo smo
in kaj pomeni živeti,
če ne znamo biti hvaležni
za svoje življenje.
(Thomas Merton)

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.

okrepili.
Po: S. Čuk, Misli srca

Zdaj si želimo ohraniti milostni čas
obnovljenih moči,
zato
v
skodelice
vsakdanjosti
natakamo hrepenenje po tvoji bližini
in te prosimo,
da nas ohranjaš mehke in ljubeznive
tudi sredi hladnih sap prvih jesenskih
dni.
Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Oratorij: na Kapeli bo od 2. do 6. avgusta (prijava:
www.oratorij-nova-gorica.si); v Šempasu od 16. do
20 avgusta; v Šempetru od 23. do 28. avgusta. Število
udeležencev je omejeno!
MIVA – KRIŠTOFOVA NEDELJA bo naslednjo
nedeljo, 25. julija. Na ta dan blagoslavljamo vozila in
voznike ter poteka vozniška akcija MIVA za nakup
novih vozil za naše misijonarje. V zahvalo radi
darujemo en stotin za srečno prevožen kilometer.
Misijonarji s temi avtomobili mnogokrat rešujejo
življenja, poleg tega omogočajo misijonarjem gibanje
do in po misijonu. Z njimi storijo veliko dobrega
ljudem, ki živijo v resnični bedi in daleč od
kakršnekoli pomoči. Prevažajo hrano, vodo, oblačila,
gradbeni material, otroke v šolo, bolnike v bolnišnice.
Vozila so zato tem ljudem v resnični blagoslov.
Svoj dar lahko tudi nakažete: Misijonsko središče
Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, TRR pri NLB:
SI56 0201 4005 1368 933, BIC: LJBASI2X,
REFERENCA: SI00 249500, KODA NAMENA: CHAR,
NAMEN: akcija MIVA. HVALA.

GODOVI:
N. 18. 7. 16. ned. med letom
P. 19. 7. Ambrozij, opat
T. 20. 7. Marjeta Antiohijska
S. 21. 7. Lovrenc. duhovnik
Č. 22. 7. Marija Magdalena
P. 23. 7. Brigita Švedska
S. 24. 7. Krištof, mučenec
N. 25. 7. 17. ned. med letom

Prihodnja nedelja bo NEDELJA STARIH STARŠEV IN STAREJŠIH. Nekaj spodbud
za praznovanje:
Obiščete svoje stare starše in starejše. Obisk je osebna odločitev, da vstanemo in
odhitimo k drugim in posnemamo Marijo, ki je obiskala svojo ostarelo sorodnico
Elizabeto (Lk 1, 39)
Obisk je priložnost, da vnuk…. pove svojim starim staršem oz. mladostnik
starejšemu, ki ga obišče:"vedno sem s teboj".
Obisk je lahko priložnost za obdaritev, npr. podaritev rože in da skupaj zmolimo
molitev ob svetovnem dnevu.
Obisk duhovnika pa je lahko tudi priložnost, za priložnost prejema zakramenta
sprave in evharistije starejšim.
Ponudite jim prevoz v cerkev, da se udeležijo svete maše.
Obisk starejše osebe, ki živi sama, je eden od načinov prejema popolnega
odpustka, podarjenega ob tem svetovnem dnevu.
Komur ni mogoče osebno nekoga obiskati, ga lahko pokliče po telefonu.

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.

KROMBERK – VOGRSKO

www.facebook.com/zupnijakromberk/

Kromberk ob 9 † Marta Černe
Sv. Marija Magdalena
Vogrsko ob 1030 Za žive in †† župljane
goduje v četrtek, 22. 7. Kot
P. 19. 7. Vogrsko ob 19h † Nada Fornazarič, 34
zavetnico podružnice jo
T. 20. 7. Kromberk ob 19h † Franc Luzar
bomo počastili s slovesnostjo
S. 21. 7. Vogrsko ob 19h Hvala in prošnja za zdravje, 47 v Lokah prihodnjo nedeljo ob
h
Č. 22. 7. Kromberk ob 19h † Hermina Širok – 30. dan 17 . (Domačine prosim, da
pripravite vse kot običajno!)
P. 23. 7. Kromberk ob 19h † Olga Koradin – 30. dan
Vabljeni!
h
S. 24. 7. Kromberk ob 19 † Anton Pavšič – osmina
h
V soboto, 24. 7. goduje sv.
Kromberk ob 9 Za žive in †† župljane
Krištof, mučenec, ki je
N. 25. 7. Vogrsko ob 1030 †† Lenčka in Peter Nardin
priprošnjik udeležencev v
Loke ob 17h
† Silvo Oberdank
prometu. Prihodnjo nedeljo bom v ta namen blagoslovil prevozna sredstva in udeležence;
bomo pa tudi zbirali za nakup prometnih sredstev misijonarjem – MIVA. Hvala za
darove!
h

N. 18. 7.

Kromberk: v soboto, 24. julija bosta krščena Lukas in Matias. Staršem čestitamo in
voščimo lepo vzgojo otrok.

SOLKAN
16.ned. med l. 10. 00
18.07.2021
ter
19.30
P. 19.07 - 19.30

Skupna ž. m. za žive in +
ob 17.00 krst Zarje in molitev 19.00
+ Pavlin Ana (1. obl.)
v zahvalo za zdravje M.B.in B(A.P.)

https://zupnija-solkan.si/

NOSILNI STEBRI IN ZIDOVI SO ZELO
POMEMBNI
IN
OMOGOČAJO
VARNOST. Smešno bi izzvenela hvala,
ko bi se gospodar enega od stanovanj v
T. 20.07 – 19.30 v zahvalo za zakonsko zvestobo
več nadstropni zgradbi hvalil, da je z
S. 21.07 – 19.30 +Jožica Primc (osm.)
montažno predelno steno povečal
Č. 22.07
19.00 - molitev pred Najsvetejšim
Marija Magdalena 19.30
stabilnost in varnost celotnega
P. 23.07- – --------objekta. Takoj pa bi dalo misliti
S. 24.07 – 19.30 +Dominik Dakskobler (30.dan)
odgovornim, ko bi se nekdo
17.ned. med l. 10. 00 Za župnijo in starše jubil.(60)
svojevoljno
lotil
odstranjevanja
25.07.2021
ter češčenje / molitev ob 19. uri
nosilne stene, da bi v svojem
Krištofova in ned. 19.30
p.o.n.
starih staršev
stanovanju (brez posvetovanja s
stroko), čeprav ga nima samo v najemu, rad »združil« dva prostora v enega večjega.
Morda celo pozna »abecedo gradbenikov«, daleč pa je od poznanja osnov statike. In če
gre samo za materialno škodo je manj hudo, kot če gre za človeška življenja. Tudi o tem
razmišlja dr. Sebastjan Kristovič v junijski in julijski številki mesečnika »Ognjišče « (»Izvirni
greh vzgoje in izobraževanja« in »Umetnost življenja in teta Gerika«): »Srčika problema je postalo
življenje samo …kako živeti, zakaj živeti, kaj je smisel življenja … Treba se bo premakniti
od nasvetov in metod k človeku, k življenju … Starši pa so poplavi …različnih teorij,
nasvetov, forumov, vedno novih knjig, ki obljubljajo čarobne rešitve za vse vzgojne
tegobe, vedno bolj razočarani, zmedeni in negotovi glede svojih vzgojnih ravnanj…«
K nosilnim stebrom za nas verne spada tudi molitev in trdnost nauka Svetega pisma.

