Oznanila–
izredna za župnijo Solkan
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-----------

12.04.2020

Ob 10.00
-pri zaprti
cerkvi brez
ljudstva.
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Ob 10.00
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NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA (vsi:) V SPRAVO ZA
NAŠE GREHE IN ZA GREHE VSEGA SVETA.

12.04. -19.04.2020
– nadomestna štev.: 15 /2020

Voščilo slovenskih škofov- vsebino
poslanice slovenskih škofov si vzemimo k
srcu. Posreduje nam jo naš g.škof dr. Jurij
Bizjak. Letošnja – posebna - velika noč naj
tudi za nas izzveni v akordih Aleluje
kateregakoli skladatelja in nas okrepi za
naslednje dni, da pridejo časi olajšanja.
Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč,
aleluja.Tako zaključuje poslanico g. škof
Jurij. Enako želim vsem ljudem dobre volje,
vsem ki nas napolnjuje upanje in vera v zmago
z vstalim Kristusom. Nismo sami On je z nami
in želi, da se z Njim pogovarjamo, kot
učenca na poti v Emavs. Vaš župnik Jožko.
u Na veliko noč povabljeni k poslušanju
tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV
SLO 1, predvidoma ob 11.35). in spremljanju
papeževega blagoslova Urbi et Orbi, s
prenosom ob 12. uri na TV
župnijska maša - za
SLO 1 ali drugje.
žive in pokojne iz župnije
u Na veliki petek smo začeli
devetnevnico k Božjemu
v čast sv.Duhu
v čast sv.Jožefu ob pandemiji usmiljenju, ki jo bomo sklenili
na belo nedeljo –nedeljo
za otroke (M)
Božjega usmiljenja.
+ Franc Aš
Pridružimo se ji morda z
za ozdravitev bolnikov s
molitvijo rožnega venca
koronavirusom (S.J.)
Božjega usmiljenja, ki večini
+Olga in Vladfimir Peršič
župnijska maša - za
od nas še ni povsem domača.
žive in pokojne iz župnije

(Na kratko: Molitev
začnemo s križem in
molitvijo Oče naš ... Zdrava Marija ... ter vero: Verujem v Boga ...
nato pa na začetku desetke 1x : VEČNI OČE, DARUJEM TI TELO IN
KRI, DUŠO IN BOŽANSTVO TVOJEGA PRELJUBEGA SINA,
19.04.2020

Nadaljuje prvi molivec (10 x): PO NJEGOVEM
PREBRIDKEM TRPLJENJU, (vsi:) USMILI SE NAS IN VSEGA

SVETA (pri vseh desetkah).
Na koncu zadnje desetke pa (3 x) dodamo vsklik:
SVETI BOG, SVETI MOČNI, SVETI NESMRTNI (vsi:) USMILI
SE NAS IN VSEGA SVETA
Molitev rožnega venca Božjega usmiljenja sklenemo kot
običajno: V imenu Očeta in .... lahko pa dodamo tudi vzklike k
Božjemu usmiljenju (http://www.molitev.net/molitev/bozje-usmiljenje )
Če želite poznati devetdnevnico v celoti obiščete
lahko spletno stran župnije Kamnje -Črniče
https://www.kamnje.net/devetdnevnicabozjega-usmiljenja/

Marija Tolažnica!
Ti nas tolažiš in posreduješ za nas v
vsaki nadlogi. Izprosi nam luč Svetega
Duha,
da bomo tudi v tem času preizkušnje
napolnjeni z nebeško tolažbo
in jo bomo delili s svojimi brati,
zlasti s tistimi, ki so še posebej
izpostavljeni nevarnostim okužbe.
Prosimo te, opogumi zdravstvene
delavce, prodajalce, poštne delavce,
policiste, gasilce in vse, ki opravljajo
tvegano, a nujno delo.
Varuj jih, da ne bodo tudi sami zboleli.
Vsem nam izprosi milost, da ostanemo
zdravi. Pomagaj nam, da bomo znali
premagati sebičnost, da se bomo
odgovorno obnašali in ne bomoogrožali sebe in drugih. Tistim pa, ki se
že borijo z boleznijo, izprosi, da bodo bolezen premagali. Tako bomo
skupaj slavili Boga v njegovi veliki dobroti in usmiljenju. Amen. -----------------------------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.

