
 

Obnovljena spletna stran župnije Solkan in skrb za njeno obnavljanje naj nas 
nagovarja, da jo redno obiščemo. Tu najdemo tudi napotke in to kar nas zanima, pa v 
kratkih oznanilih ni mogoče zaobjeti. Kmalu bo minilo dva meseca, odkar smo tudi po 
navodilu slovenskih škofov ostali pri maši pred ekrani ali ob radiu, ter bili spodbujeni k 
osebni molitvi in duhovnemu prejemanju obhajila doma, v razmerah, ki so 
narekovale karanteno. 

S 4. majem nam je ponovo omogočeno sodelovanje pri maši, ob spoštovanju  
predpisov  in odgovornem ravnanju za zdravje vseh. (preventivni ukrepi:  maska ali vsaj 
šal, umivanje in razkuševanje rok pred mašo, vsaj 1,5 metrska razdalja med 
udeleženci v bogoslužnem prostoru –cerkvi in vse ostalo, kar nam je postalo domače 
oz. razumljivo in sprejemljivo). Med tednom je pri maši manjše število ljudi in zato tudi 
sodelovanje bolj enostavno. Z nedeljami in prazniki – tokrat od 10. maja dalje pa malo 
zahtevnejše. Ker smo se 10.maja odločili za tradicionalno romanje župnije na Sveto 
Goro, bomo odgovorno ravnali tako na poti, kot pri molitvi križevega pota in v cerkvi, 
upoštevaje preventivna navodila za ohranjanje zdravja. Večerno mašo na 5. 
velikonočno ned. pa imamo ob 19.30 v cerkvi v Solkanu.   

Zdi se mi, da je pravi čas za vmesno IZPRAŠEVANJE VESTI. Pred veliko nočjo 
nismo mogli k spovedi in smo s kesanjem in prošnjo za odpuščanje pripravili srca za 
praznovanje, ter da bomo – ko bo to spet možno – prejeli tudi zakrament sprave. 
Med vprašanja za izpraševanje vesti spada tudi   koliko smo si vzeli čas za nedeljsko 
mašo  oz. vsakdanjo molitev,  za branje tudi verskega tiska, pomoč doma, redno delo,  
smo se ujeli v mrežo  brezdelja, pornografije, prepirov, zapravljanja časa, 
neodgovornega ravnanja ....  nasilja ....                                             

          
 
                                          
 

Spoved: 
1.  Ena od možnosti  bo v petek, 8.maja doma od 19.00 dalje v kapeli  
cerkve (nasproti zakristije) upoštevajoč  navodila za spoved in anonimnost.                                
2.  Ob romanju na Sveto Goro – o kraju in možnosti nas bodo obvestili patri. 
  
Pri navodilih za spoved velja v tem času:                                                               
7.čl.- Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete  

spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, kijih 

je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.Pri 

spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5metra. 

 

 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.   

 3. kateheza za birmance z naslovom »Jezus je dal življenje zate«  iz cikla 
»Vstani, kliče te!«  Svetopisemska družba Slovenije je objavila tretjo svetopisemsko 
katehezo za birmance, ki nosi naslov: Jezus je dal življenje zate. V 2.katehezi si 
odkrival(a), da je Jezus zdravnik, ki ozdravlja tvoje ranjeno srce in telo, da je učitelj, ki 
te uči kako se soočati z izzivi, s težavami. In končno je Jezus tvoj kralj, saj ima edini 
oblast nad tvojim življenjem. Poglej si video pričevanje, kako je Jezus spremljal 

Nejca, ko se je znašel v 
situaciji, v kateri ni vedel, 
kako ravnati.                      
(Na naslov 
zupnija.solkan@rkc.si  - daj 
vedeti katehetu, ko si  
zvedel(a) za predlog,  tudi  
koga si ti spomnil(a)  na 
vsebino birmanskih katehez. 

 Na župnijsko romanje 
na Sveto Goro  smo 
povabljeni kdor more in 
želi ob 6.45 peš izpred 
župnijske cerkve;   ob 

8.00 se pridružimo na Prevalu ostalim v molitvi križevega pota,   ob 10.00 
maša v baziliki, brez uradnega sprejema. Povabljeni smo k dobri pripravi in 
dobri spovedi 

  Rednega verouka za otroke še ne bo.  Z malo truda lahko ponovimo po svojih 
veroučnih priročnikih, kar smo se že pogovarjali,  sami in  s spodbudo odraslih  beremo 
snov. Skupina 3. razreda se n.pr. »uči« molitev kesanja in sodelovanja pri maši, ne 
kot pesmico. Kesanje zvečer, potem ko s pomočjo odraslih naredimo bilanco 
preživetega dne skupaj molimo in se tako kesamo grehov, ne da bi pozabili na 
dobra dela, ko se Bogu tudi zahvalimo. Skupini birmancev imata poleg  katekizma 
spodbudo v oznanilih, sedaj  ob 3. enoti (glej oznanila). 

Oznanila– 03.05.- 10.05.2020         

  izredna za župnijo  Solkan     –  nadomestna   štev.: 18 /2020   

4. velikonočna  

nedelja 

03.05.2020 

 

Ob 10.00 –
brez udeležbe 

ljudstva 

župnijska maša  -  za 
žive in pokojne  iz župnije 

P. 04.05. 19.30 za ++ Jurkas 

T. 05.05. 19.30 za zdravje vseh ljudi (V.L.) 

S. 06.05. 19.30 v zahvalo in priprošnjo (N.L.) 

Č. 07.05. 19.30 +Štefanija Zavrtanik (osm.) 

P. 08.05. 19.30 (popr,) v čast sv. Duhu (M) 

S. 09.05. 19.30 +Zdravko in Mara Peršič 
5 velikonočna  

10.05.2020 
 Ob 10.00  
na Sveti Gori 
1   

ž19.30 

župnijska maša  -  za 
žive in pokojne  iz župnije 

 

     + Aleksandra in Werner R. 

http://www.zng.si/
https://www.svetopismo.si/


 Skupnih šmarnic za otroke  z zbiranjem v cerkvi ne bo, pač pa so z malo truda 
povabljeni, da sledijo  predlogu, ki je na Pastoralnem portalu  ali drugi pobudi, da 
n.pr. besedilo šmarnic vključijo v redno branje zvečer, kot sestavni del molitve. 

  V sredo smo se v ožjem krogu sorodnikov  poslovili na našem pokopališču od 94 
letne + Štefanije Zavrtanik s ceste IX.korpusa 32. V tem tednu se je v četrtek ob 
19.30 spominjamo pri  osmini. Gospod, daj ji večni mir in večna luč naj ji sveti!     

  Z natančnejšimi navodili  o ravnanju  pri bogoslužju v času epidemije  nas 
seznanjajo  tudi  naši škofje  (SŠK)  na spletu in na oglasnih deskah naših cerkva z 
dne 30.aprila 2020 

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 bolnišnice 
Šempeter: duhovnik g. Milavec Boris tel.:051 489 408   nujni obiski g. Boris Kretič - tel.:069 985790  

kolikor je v sedanjih razmerah možno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


