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BOM … BOŠ… BO… SAMSKI(A) 

Ne gre za uro slovenščine oz. uro slovnice. Mesec junij,  je mesec 
različnih -ne samo duhovniških (redovniških)-   jubilejev in tudi, čeprav 
maloštevilnih, duhovniških posvečenj v slovenski Cerkvi . Sam sem 
kot duhovnik zaznal, kako nerazumljene oz. napačno razumljene so 
odločitve za samsko življenje (oz. sprejemanje samskega 
življenjskega sloga)  in čutil potrebo po približevanju te tematike in 
osmislitvi določenih odločitev. Opazill sem  video prispevka, do 
katerih nam je posredovana pot  oz. nanju opozarjam.                                                                                                 
Razveseljivo bo in koristno … če vas spodbudita k razmišljanju in  se 

boste odzvali s prispevkom v Oznanilih in 
izrazili svoje pomisleke, pravilne ali 
napačne trditve, ne da bi se predstavili. 
Anonimnost v tem primeru ne pomeni 
skrivanja,  ampak pomoč tudi drugim,  za 
soočenje   različnimi mnenji.  (Oddaja Reflektor | 

Bom večno samski? | Živa Štiglic in Peter ... 
YouTube · Družina media  1 month ago).                                                                                                     

Druga oddaja pa je pogovor z igralcem 

in očetom Gregorjem Čušinom, Okrepi 

se bodi mož. in enem od letošnjih 

novomašnikov  Petrom Čemažarjem 

   Oddaja Reflektor | Okrepi se in bodi mož! | 
Gregor Čušin ...https://www.youtube.com › 
watch 

2 Jun 2021 · Uploaded by Družina media 

 
 

24:25 

 

Poživimo molitev –osebno, skupno drug za drugega in za 

župnijo.  

Med počitnicami naj nas 

v cerkvi in doma 

povezuje molitev  k 

angelom varuhom »Sveti 

angel varuh …« v skrbi 

za telesno, duševno in 

duhovno zdravje 

občestva in naroda.                                   

NEDELJA 

SLOVENCEV PO 

SVETU – 4. julij 2021 

Prvi petek in prva 

sobota v mesecu; obisk 

starejših in bolnikov. 

 V prihodnjenm tednu, 5.julija na god sv. bratov Cirila in Metoda sv. 
maša za + škofa Metoda na Sveti Gori;  Zvečer 5.7. je v župniji Solkan 
načrtovano srećanje ŽGS .ob 20. uri kot je bilo predvideno pri vizitaciji. 

 V ned., 4.7. ob 18. uri vabim k srečanju družine skupaj  

z otroci dosedanjega 3.raz. v veroučni sobi župnišča. 

Veroučna spričevala – vsaj nekatera bodo »posebej opremljena« za nov 
začetek. Na razpolago v zakristiji bodo do konca julija -vsa, ki so še ostala. 
 

13.ned. med 
letom 

27.06.2021 

 10. 00 

                  ter  

 19.00  - 

19.30  

Župnijska  m. za žive in +  
krst  Benjamina med mašo 
češčenje / molitev   
+Robert Zadnik  

P. 28.06.-   19.30 +  Miroslav Komjanc 

T. 29.06. –  19.30 za duhovne poklice 

S. 30.06 – 19.30 +Jožef Zorč (kot osm) 

Č. 01..06.-  
   

19.00 

19.30  

 -molitev pred Najsvetejšim 

za župnijske sodelavce  

P. 02.07. – 
prvi petek  

19.30 
+ Anita in Marjo Komel (kot 30. dan) 

  S. 03.07 – 
prva sobota  

19.30 + Jožef Koršič 

13.ned. med 
letom 

04.07.2021 

 10. 00 

                  ter 

19.00  - 

19.30  

Župnijska  m. za žive in +  
krst Vala po sv. maši 
češčenje / molitev   
za + Remiaš 
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