
 Obnovljena spletna stran 
župnije Solkan in skrb za njeno 
obnavljanje naj nas nagovarja, 
da jo redno obiščemo. V 
vetrolovu naše cerkve, ki je 
kot običajno čez dan odprt, je 
tudi manjše število tiskanih 
izvodov oznanil za župnijo 
Solkan, za tistega ki jih želi. Na 
domeni www.zng.si pa so tudi 
oznanila za ostale župnije 
našega območja, tako kot prej.                                              

 2. kateheza za birmance iz 
cikla »Vstani, kliče te!«  Svetopisemska družba Slovenije je objavila drugo 
svetopisemsko katehezo za birmance, ki nosi naslov: Bi rad bolje spoznal 
Jezusa. Vabimo te, da najprej osvežiš, kar si spoznal v prvi katehezi, si 
ogledaš novo spletno katehezo, odgovoriš na prva zastavljena vprašanja, nato 
pa s pomočjo svetopisemskih odlomkov razmišljaš o tem, kdo je zate Jezus 
Zdravnik, Jezus Učitelj in Jezus Kralj. (Na naslov zupnija.solkan@rkc.si  - daj 
vedeti katehetu, ko si  zvedel(la) za predlog,  tudi  koga si ti spomnil(la)  na 
vsebino. Napiši brez polivanja črnila in tudi, če imaš svoj izvod tiskanega svetega 

pisma v celoti.                                                                                                     
 Načrtujemo župnijsko 

romanje na Sveto Goro, 
drugo nedeljo v mesecu 
maju (to je 10.maja) – 
seveda, če bo načrt z ozirom 
na ukrepe možno uresničiti.                                                                     

 Nedeljo Dobrega Pastirja 
bomo praznovali kasneje, 
namesto na 4. velikonočno 
nedeljo, z možnostjo udeležbe 
občestva po župnijskih 
cerkvah. 

 

 Udeležba pri mašah ob nedeljah prek sredstev družbenega obveščanja in 
naša osebna molitev, naj nam ohranjata duhovno svežino.   Udeležimo se 
maše  in sodelujmo  na način, ki je v tem času možen 

 

Molitev  v velikonočnem času – namesto Angel Gospodov 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.   Vsi: Amen. 

Voditelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja.            Vsi : Zakaj On, ki 

si ga bila vredna nositi, aleluja. 

Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja.                    Vsi: Prosi za nas 

Boga, aleluja. 

Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.     Vsi: Ker je 

Gospod res vstal, aleluja. 

Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa 

Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške 

Matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po 

Kristusu, našem Gospodu.                                  Vsi: Amen 

Blagoslovna molitev pred kosilom ali večerjo v času epidemije koronavirusa 

Voditelj: Blagoslovi, Gospod, nas in te darove na naši mizi. Blagoslovi 

tudi vse, ki se morajo te dni hraniti samo z zdravili in vse, ki jim 

pomagajo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 

 

Na Pastoralnem portalu boste v mesecu maju lahko spremljali 

spletne šmarnice z naslovom Najlepša Marijina imena.                                                 

 V njih deklica Lea s pomočjo članov svoje družine spoznava pomen Marijinih 

poimenovanj v vzklikih litanij Matere Božje.  Kratki zgodbici bo sledil izziv za razmišljanje in 

ideja za ustvarjalno dejavnost.                                                               Čeprav so šmarnice 

namenjene otrokom, smo prepričani, da bo Leino nadebudno raziskovanje tudi odraslim odstrnilo 

marsikatero tančico skrivnosti razumevanja teh priljubljenih Marijinih imen.  Šmarnicam boste 

lahko sledili na spletni strani Portala Pridi in poglej, Facebook strani Portala Pridi in 

poglej ter Facebook strani Škofijskega urada za laike. Ker so šmarnice oblikovno zasnovane kot 

fotografija, jih bo enostavno mogoče deliti preko spletnih družbenih omrežij kot sta Facebook in 

Instagram, zato tudi vas prosimo za pomoč pri delitvi objav.                                                                     

     Preberite si odlomek iz prve zgodbe … 

--------------------------------------------------- 

 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 . 

3. velikonočna 
nedelja 

 

26.04.2020 

 
Ob 10.00 

 

 župnijska maša  -  za  
 žive in pokojne  iz župnije 

P. 27.04. 19.30 +Zofka in Ivan Zavrtanik 

T. 28.04. 19.30 +Črtomir in Joško Nanut 

S. 29.04. 19.30 za +moža in očeta (Š) 

Č. 30.04. 19.30 za duhovne poklice  / o / 

P. 01.05. 19.30 +Nusdorfer Zofka in Roman 

S. 02.05. 19.30 za + Andreja   - (mia) 
4. velikonočna  

nedelja 

03.05.2020 

 
Ob 10.00 - 

 

župnijska maša  -  za 
žive in pokojne  iz župnije 

Oznanila– 26.04.- 03.05.2020         

  izredna za župnijo  Solkan        –  nadomestna   štev.: 17 /2020   
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https://www.svetopismo.si/bi-rad-bolje-spoznal-jezusa/
https://www.svetopismo.si/bog-te-ima-rad-taksnega-kot-si/
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