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u Maše po namenih, ki so  oznanjeni  
bom maševal vsak dan - če Bog da. 
Pridružite se v duhu. Škofje nas 
spodbujajo k molitvi, sodelovanju ob 
radiu, TV in prejemu duhovnega 
obhajila. 
u »ILEGALNA« MAŠA – pričevanje: 
  »Eno  najlepših doživetij v zaporu je 
bilo »ilegano« maševanje  
29.novembra 1952. Duhovniki so se 
odločili, da bo nekdo maševal. Nismo 
imeli ne vina ne hostij ne mašnih 
plaščev ne svetih posod in ne mašne 

knjige. Bili smo brez vsega. Izkušeni duhovniki so poskrbeli, da smo dobili bistveno in 
se začeli pripravljati na to slovesnost z molitvijo. Po nekem dogovoru so pri obisku 
domači prinesli »cvibo«, rozine in kekse, primerne za posvečenje. Rozine so dali v 
pločevinko, da so fermentirale, keksi pa so čakali na dogodek. Nekateri so s skupnimi 
močmi pripravljali osnovne besede za posvečenje....bilo je še več molitve, 
spovedovali smo se in si podali roke v znamenje, da ni med nami najmanše zamere 
...nekateri so opozorili na morebitno težavo: g. Podlipnik je bil odličen duhovnik, ki so ga 
mnogi osebno poznali, pa  bi zaradi njegove »neprilagodljivosti socialističnim razmeram« 
med pogovori z višjimi nehote razkril naš podvig ... Rešitev smo našli  ... g. Preac  ki je 
maševal, je bil na drugem koncu sobe .... 
               Trenutki tišine in nebeškega veselja. Bog je prišel med nas in mi smo ga prejeli  
v svoja srca, nekateri po dolgih letih ... Za zahvalo sem imel veliko časa in zdelo se mi 
je, da sem na svobodi, da nisem med rešetkami, in povabil sem v svojo dušo Božjo 
Mater, svetega Jožefa, svojega zavetnika sv. Stanislava ...itd ...Hvala Jezus, da si 
nas obiskal in nam pokazal, da nas imaš rad.« (S.Sivec, Skozi ogenj- Gorica 2015 
str.205-206)  
 Ob tem spominu naj nam tudi sedanje razmere pomagajo priti v globino, k osebni veri.                              
 
Kako prejemamo duhovno obhajilo?  Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim 
katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo 
odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, 
spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila  

Možna in priporočena oblika:           Na mirnem kraju se umirimo in se nato 
pokrižamo.Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.Preberemo 
evangelij dneva.Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam 
govori in kakšne občutke prebuja v vas). Zmolimo veroizpoved. 

Sledi duhovno obhajilo.        Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. 
Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te 
ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti 
zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in 
prebivaš v njem.                    (Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …                                    
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. 
Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.                             
   6) Molitev končamo z znamenjem križa.                         Msgr. dr. Marjan Turnšek                                         
. u Morda boste z zanimanjem prebrali pogovor z Markom Sosičem v Novem glasu, z 
dne 19.03.2020, ki ga najdete tudi na spletu: www.noviglas.eu  z naslovom: »Mislim, da 
je to nekaj epohalnega«       
 
u Teden  družine,  od 19.-25.marca -Za teden družine je bila napovedana zgibanka s 
tekstom za vsak dan. Naj pride do nas po drugačni poti. 
https://portal.pridi.com/2020/03/05/teden-druzine-2020-kdor-se-uci-je-mlad-2/  
Prepošljite oznanila in zgibanko za teden družine tistim, za katere predvidevate, da 
omenjenega ne  bodo mogli brati. To je poleg molitve , maše z moje strani sedaj ena od 
možnih poti da pridem do vas, vi pa lahko »stopite k drugim« tako da jim jih (če 
želijo seveda) prepošljete. Čeprav so vhodna vrata župnijske cerkve odprta in je v 
vetrolovu možno pozdraviti Jezusa v tabernaklju, je bilo – razumljivo- zanemarljivo malo 
navzočih, ki so vzeli tiskana oznanila. 
u   Družinske kateheze, ko v župniji ni verouka, najdete na spodnji povezavi. Starši 
lahko spoznate sami in pomagate veroučencem, da bi spoznali tudi kaj od tega, kar nam 
doslej ni bilo poznanoin na spoznavamo drugačen način preko spleta:  
http://kp.rkc.si/objava/druzinske-kateheze             
u PRIPRAVA  NA PRVO  OBHAJILO . Preden se je zgodilo z veroukom in nedeljsko 
mašo to,  kar se je zgodilo, ste bili starši  veroučencev skupine 3. razreda povabljeni k 
srečanju, ki pa ni bilo več izvedljivo zaradi odpovedi maš in ukrepov sredi katerih 
smo. Podobno kot  se trudi šola vsaj delno nadaljevati  smo povabljeni tudi  v 
župniji nadaljevati začeto delo na  preprost način. Vzemimo si za nalogo da : 
1. Na nedeljo in praznik »bomo pri maši« na način, ki je sedaj možen  in  si skupaj 

vzeli   čas za molitev in poslušanje božje besede.  
2. V veroučnem priročniku za skup. 3. razreda  ponovite, kar smo se že pogovarjali; 

vse kar je o maši ( ali če rečemo drugače, vse kar je pot uvajanja v evharistijo) 
u Hvala za voščila, pozdrave, takšne in drugačne: po kurirju, pošti takšni in drugačni, 
telefonu,e-pošti, SMS sporočilu. Novomašno geslo je aktualno tudi v teh razmerah: »On, 
ki  me je poslal  je z menoj. Ni  me pustil samega....« (Jan 8,29) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Župnija Solkan Mizarska ulica 18,  5250 SOLKAN tel.: 05/300 51 36 
TRR župnije Solkan SI56 0475 0000 3146 731; Bric Jožko, žpk. GSM  041 549 535; Duhovnika  in  
n u j n i   obiski bolnikov v bolnišnici Šempeter: duhovnik g. Milavec Boris tel.:051 489 408   
nujni obiski g. Boris Kretič - tel.:069 985790  kolikor je v sedanjih razmerah.možno. 

Oznanila –22.03. -29.03.2020        
   izredna za župnijo  Solkan               –  namesto   štev.: 12 /2020   

  4. postna 
ned.- 

22.03.2020 

 
čas 

 župnijska maša 
 za žive in pokojne  

P. 23.03- / v čast sv. Roku za občestvo 
T. 24.03. / za tiste,ki delajo v zdravstvu 
S.25.03.  
Sklep tedna  

/ 
družine 

+ Silvo Laščak 
 

Č. 26.03. / za zdravje,srečne poti –p.n. 
P. 27.03.   / + Boris Markič 
S. 28.03. / + starše Makarovič 

  5 postnaned.- 
- tiha - 

29.03.2020 

  župnijska maša  za  
žive in pokojne  


