Oznanila–
izredna za župnijo Solkan

29.03. -05.04.2020

kmalu«, zdaj pa je čas da jo spet obiščemo in kar odpiralo se nam bo:
....staro.......in novo ......Hvala! Bog povrni!

Poglejmo v Družini z dne 29. marca 2020 št.13 »recept«, kako
tudi v času bolezni lahko nastaja veliko dobrega. Pod naslovom
»Samoizolacija: izkušnje iz bolniške sobe« p r i č e v a n j e
Aleša Čerina, ki nas spodbuja kako preživljati čas in stanje, ki si
ga ne izbiramo sami, pa ne gre da bi ga preklinjali in si grenili
življenje ob različnih izhodiščih ....
u

– nadomestna štev.: 13 /2020

Oznanila župnij Pastoralnega območja Nove Gorice (PONG) na
skupni spletni strani: www.zng.si
e- naslov žup. Solkan: zupnija.solkan@rkc.si TRR župnije Solkan SI56 0475 0000 3146 731;
5 postna
župnijska maša
u Bližamo se veliki noči in
ned.čas
za žive in pokojne
slovenski škofje so nam že
29.03.2020

obelodanili s kakšnimi
omejitvami jo bomo letos
/
praznovali – glej:
/
https://katoliska-cerkev.si
P. 03.04.
/
+Milena in Alojz Mavrič
/navodila-slovenskih-skofovza-velikonocne-praznikeS. 04.04.
/
+Izidor Valentinčič J.M.
5 postnaned.- /pri zaprti župnijska maša za
2020-v-casu-epidemije-covid- CVETNA- cerkvi/
žive in pokojne
Bodimo pozorni na poudarke
05.04.2020
--/blag. zelenja sami doma/
in n e o p u s t i m o tega
kar v danih razmerah lahko naredimo doma sami z ostalimi družinskimi
člani:
 Ob zvonenju 3x na dan smo povabljeni k molitvi » Angel
Gospodov« ali skupaj z jutranjo ali večerno . Lahko ob drugem za
večino primernem času preko radia, TV, ...
 Veroučenci tudi k prebiranju veroučnih vsebin, mlajši skupaj z
odraslimi.
 Čeprav ne bomo mogli k spovedi na običajen način nam papež
Frančišek svetuje
da obžalujemo grehe in prosimo dobrega Očeta odpuščanja z
obljubo da se bomo spovedali kasneje, ko bo to možno. Se
vprašujemo vsak dan: kako porabljamo čas, kakšne vsebine
poslušamo ali gledamo, nas duhovno bogatijo ali celo ogrožajo z
zasvojenostjo, kakšni so naši medsebojni odnosi, spremljamo ob
nedeljah in sodelujemo pri prenosu sv. maše, ki ga izberemo. Se
ob stranpoteh zvečer odpravimo spat z molitvijo k e s a n j a ?
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 Tako »kot korona virus« - samo v nasprotnem smislu,- se kar
potiho širi in nastaja obnovljena spletna stran župnije Solkan in
sicer po zaslugi A.T.. Dolgo časa smo brali, ko smo vtipkali v brskalnik
poizvedbo za župnijo Solkan, samo preusmeritev in »obiščite nas
P. 30.03T. 31.03.
S.01.04.
Č. 02.04.

/

Nam.15.3

za ++ Birsa
za žive in ++ dobrotnike
za zdravje -(k)v čast Mariji
+Jožefa Gladoič /kot 30.dan/

u Poglejmo in sodelujmo pri:
- Križev pot v času epidemije
- Nadškof msgr. Stanislav Zore bo danes 29.marca na TV ...ob 11.30 ..
- Papež med molitvijo: Gospod nas sredi našega viharja vabi ...
- Navodila slovenskih škofov za velikonočne praznike
- Najpogostejša vprašanja in odgovori za katoličane ob epidemiji
COVID 19 na Uradni spletni strani Slovenske škofovske
konference.
- Napovednik dogodkov: 15. radijski misijon na Radiu Ognjišče
-

Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu, 30.03 med 21. in
22. uro
povezave na spletni strani župnije ....po zaslugi dobrotnikov!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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041 549 535; Duhovnika in n u j n i obiski bolnikov v bolnišnici
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