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 MARIJINO  VNEBOVZETJE                  

 DOGODKI V BLIŽNJI 

PRIHODNOSTI:  

Sodelovali bomo pri maši 

in krepili vero v Jezusovo 

navzočnost v evharistiji. 

Možnost tudi tihe in glasne 

molitve pri maši in osebno.               

  Po prazniku 15.8. vpis k verouku 

ponovno za vse in dogovor o 

sodelovanju! Velja za veroučence,  ki 

se bomo srečevali  v župniji Solkan.                                                                                          

15.-18.8. -duhovno počitniški dnevi 

za duhovnike                                                        

Pastoralni tečaj – duhovniki in 

drugi pastoralni sodelavci, v pastoralnem domu v Strunjanu, 2.sept.2021  ali v krajih drugih škofij. 

Dobrodošli!                                                                                                                                                                   

11. septembra  v baziliki na Sveti Gori – Škofijski molitveni dan za duhovne poklice                                                                                                                                             

 V soboto, 18. septembra 2021 Stična mladih od 10.30 – 21.30       

•• ČE ŽELIMO  SLEDITI BREZ OPRAVIČIL DOGAJANJU V ŽUPNIJAH  IN BI  RADI VEDELI KAJ SE DOGAJA 

V  DRUGIH ŽUPNIJAH  NAM LAHKO PRI TEM  POMAGA TUDI  MEDŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN  Z 

OZNANILI  NA:  zng.si   in za domačo župnijo:  zupnija-solkan.si  

MOLITEV POSVETITVE SLOVENSKEGA NARODA MARIJI 

Sveta Devica Marija! Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila, 
ga rodila in si z njim pod križem trpela.                                                                             

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka 
nas je varovala skozi vso zgodovino.                                                                     

  Tebi izročamo sami sebe, da bi 
  v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.                                          

Tebi izročamo naše družine, da bi 
bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote                    

  Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi 
  v zvestobi evangeliju gradila edinost.                                                   

Tebi izročamo slovensko domovino, da bi 
napredovala v luči vere in krščanskega izročila.                                                              

  Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi 
  ostali zvesti Bogu in svoji domovini.                                                      

  Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.                   
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči 

Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, 
ki živi in kraljuje vekomaj. 

Amen.                                                                                                                       

Ali bolj preprosto:                                                                                                   

O Gospa moja o Mati moja Tebi se vsega darujem, da se ti vdanega 

skažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje 

srce, sebe popolnoma vsega, ker sem torej tvoj o dobra Mati, varuj 

me in brani me kakor svojo last in posest. Amen                                                                      

- Zahvala skupini, ki je pred praznikom poskrbela za čiščenje cerkve in skupini, ki skrbi 

za krašenje.                                                                                                                                      

-  Ob pogrebu +Miroslava G. je bilzbrani dar na pokopališču namenjen za župnijsko 

cerkev. Bog povrni!                                                                                                                                                         
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MARIJINO     

VNEBOVZETJE. 

15.08.2021 

 10. 00 

            ter 

19.30  

Skupna  maša za  žive in + župljane 

češčenje / molitev  ob 19. uri 

 v čast Materi Božji 

 P. 16.08 -  Rok 19.30 +druž. Mis 

T.17.08 –  19.30 +Miroslav Grosar (osm.) 

S .18.08– 

 

19.30 +Lučko Paravan in starši 

Č.  19.08..  19.00 - 

19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

v čsst Sv. Duhu za spoznanje (V) 

P. 20.08 –   19.30 p.n. 

S. 21.08 –  19.30 p.n. 

21. nedelja  

med letom - 

22.08.2021 

 10. 00 

            ter 

19.30  

Skupna  maša za žive in +župljane 

češčenje / molitev  ob 19. uri 

 v čast Materi Božji 

http://www.zng.si/
http://www.zupnija-solkan.si/
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