
u V času koronavirusa so na Svetopisemski 
družbi pripravili spletne kateheze za 
birmance, 
https://portal.pridi.com/2020/04/14/spletne-
kateheze-svetopisemske-druzbe-za-
birmance) pod naslovom: »Vstani! Kliče 
te!«.Namenjene so veroučencem kot 
pripomoček v pripravi na birmo. Birmanski 
kandidati povabljeni v slovenskem merilu h 

katehezam na  portalu »Pridi in poglej« pod oznako »Mladi« in »VSTANI kliče te«. 
Naš  priročnik YOUCAT Birma s predlaganimi vsebinami ni »skregan«; 
predlagano nam je, da se dopolnjuje. Učinek katehez  bo preverljiv z ozirom na 
odzive drugod po Sloveniji. Pričakujem, da se ustavite ob 1.katehezi - in sporočite 
s kakšnim razpoloženjem ste predlog sprejeli in poiščite svetopisemski odlomek 
na »Biblija.net« ter povzamete z besedami kar vsebinsko prikazuje filmček. 
u Načrtujemo župnijsko romanje na Sveto Goro, drugo nedeljo v mesecu 
maju (to je 10.maja). Če do takrat še vedno ne bo sprejemljiva izvedba  n.pr. 
križev pot za skupino v naravi in medsebojni oddaljenosti ali bogoslužje vsaj 
na prostem, bomo pač odložili romanje na  čas, ko bo izvedljivo, v dogovoru z 
ŽPSvetom.                                                             u V prihodnjem tednu goduje 

tudi naš škof Jurij. Spomnimo se 
ga v molitvi. 
u  
u Nedeljo božjega usmiljenja  
sklenimo zvečer doma z rožnim 
vencem Božjega usmiljenja, tako 
kot smo bili k molitvi povabljeni 
že v oznanilih preteklega tedna. 
Še enkrat 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, 
NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA  (vsi:) V SPRAVO ZA NAŠE GREHE IN ZA 
GREHE VSEGA SVETA. 
  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: 

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 
VZKLIKI BOŽJEMU USMILJENJU   

 
(Pri devetdnevnici je zaželjeno, da vzklike  dodamo na koncu -  To niso litanije, temveč vzkliki 
Božjemu usmiljenju. Jezus je razodel sv. Favstini veliko moč teh vzklikov. »Božja ljubezen je cvet, 
usmiljenje pa sad tega cveta. Če kdo dvomi, naj bere te vzklike Božjemu usmiljenju in našel bo 
zaupanje!) 
 
Božje usmiljenje, nedoumljiva skrivnost Presvete Trojice.                         Vate zaupam! 
Božje usmiljenje, izraz njegove največje moči, 
Božje usmiljenje, ki si se razodelo v stvarjenju nebeških duhov, 
Božje usmiljenje, ki si nas iz niča poklicalo v življenje, 
Božje usmiljenje, ki obsegaš ves svet, 
Božje usmiljenje, ki nam daješ nesmrtno življenje, 
Božje usmiljenje, ki nas varuješ zasluženih kazni, 
Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha, 

Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, 
Božje usmiljenje, ki se na nas izlivaš iz Kristusovih ran, 
Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, 
Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, 
Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi Cerkvi, ki obsega vesoljni svet, 
Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi in delitvi svetih zakramentov, 
Božje usmiljenje, neomejeno v zakramentu krsta in pokore, 
Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, 
Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri, 
Božje usmiljenje, v spreobrnjenju grešnikov, 
Božje usmiljenje, ki posvečuješ pravične, 
Božje usmiljenje, ki k popolnosti vodiš svete, 
Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, 
Božje usmiljenje, tolažba in blagor vsem, ki so skesanega srca, 
Božje usmiljenje, upanje tistim, ki obupavajo, 
Božje usmiljenje, ki vedno in povsod spremljaš vse ljudi, 
Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, 
Božje usmiljenje, mir umirajočim, 
Božje usmiljenje, ki nas varuješ peklenskega ognja, 
Božje usmiljenje, ki lajšaš trpljenje dušam v vicah, 
Božje usmiljenje, ti veselje in neizmerna radost vseh svetih, 
Božje usmiljenje, neskončno v vseh skrivnostih vere, 
Božje usmiljenje, neizčrpni vir čudežev. 
 V.: Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen z jezo, poln dobrote. 
 O.: Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje.              Molimo: 
O Bog, tvoje usmiljenje je neskončno, tvoja milost neizčrpna. Milostno poglej na nas, pomnoži 
v nas delo svojega usmiljenja , da ne bomo obupali tudi v največjih preizkušnjah, temveč 
bomo bolj zaupali v Božjo voljo, ljubezen in usmiljenje. – Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, 
Kralju usmiljenja , ki s teboj in s Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. 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 . 

Oznanila– 19.04.- 26.04.2020         
  izredna za župnijo  Solkan        –  nadomestna   štev.: 16 /2020   

NEDEJA 
BOŽJEGA 

USMILJENJA 
19.04.2020 

Ob 10.00 - 
Brez 

udeležbe 
ljudstva tudi 
med tednom 

 župnijska maša  -  za  
 žive in pokojne  iz župnije 
 

P. 20.04. 19.30 + Vojko Remiaš  (M) 
T. 21.04. 19.30 +Pepi in Zorka Abramič 

S. 22.04. 19.30 p.n. – Ob dnevu spomina ... 
Č. 23.04. 19.30 za +družine Komel (Boštjanovi) 
P. 24.04. 19.30 +Slavoljub Baskar ( 30. dan) 
S. 25.04. 19.30 +Abramič Avgust 

 
-----------  

26.04.2020 

Ob 10.00 
 

 župnijska maša  -  za  
 žive in pokojne  iz župnije 


