Oznanila–
izredna za župnijo Solkan

10.05.- 17.05.2020

– nadomestna štev.: 19 /2020

Letošnje sodelovanje
župnije Solkan pri maši na
češčenje –molitev pred Najsvetejšim
Sveti Gori 10.5. ob 10.uri nas
19.30 doma + Aleksandra in Werner R.
obvezuje, da sami poskrbimo
P. 11.05.
19.30
za ++ Bavdaž
za masko, upoštevali bomo
1.5 metrsko razdaljo in
T. 12.05.
19.30
za zdravje vseh ljudi 2(V.L.)
razkuževanje rok, tako kot v
S. 13.05.
19.30
+Srebrnič Györfi Milojka
vseh cerkvah. Na župnijsko
Č. 14.05.
19.30
v čast Sv.Duhu (A.Š.)
romanje na Sveto Goro smo
Po maši - češčenje –molitev pred Najsvetejšim
povabljeni kdor more in želi
P. 15.05.
19.30
za zdravje vseh ljudi 3(V.L.)
ob 6.45 peš izpred župnijske
S. 16.05.
19.30
+Anton Cej
cerkve; ob 8.00 se
6. velikonočna Ob 10.00
Skupna župnijska maša - za
pridružimo na Prevalu
17.05.2020 1
žive in pokojne iz župnije
ostalim v molitvi križevega
ned.turizma Od 19.00 dalje - češčenje –molitev pred Najsvetejšim
pota, ob 10.00 maša v
19.30
- p.o.n.
baziliki, brez uradnega
sprejema. Povabljeni smo k dobri pripravi in dobri spovedi
V vetrolovu naše cerkve, ki je kot običajno čez dan odprt, je tudi manjše število
razmnoženih izvodov oznanil za župnijo Solkan. Razdelili jih bomo tudi po maši ob
10. uri na Sveti Gori Na domeni www.zng.si pa so tudi oznanila za ostale župnije
našega območja, tako kot prej za vse župnije.
Birmanci, prvoobhajanci in vsi veroučenci, za ta teden vam predlagamo, da
kot veroučno snov za vse veroučne skupine (tudi tisti, ki doslej spletnih šmarnic ne
berete) preberete deseti dan –nedeljo 10.maja - ob koncu prve tretine šmarnic.
Spoznajmo vsaj en dan njihove vsebine za otroke in pa tudi vsebine skupaj z
odraslimi.
5 velikonočna

10.05.2020

Ob 10.00

na Sveti Gori
1 Od 19.00 dalje

Skupna župnijska maša - za
žive in pokojne iz župnije

https://portal.pridi.com/2020/05/07/deseti-dansmarnicnega-branja-emine-lepe-dolge-lase-inslonokosceni-stolp/

Deseti dan šmarničnega branja:
Emine lepe, dolge lase in slonokoščeni
stolp. Deseti dan šmarničnega branja 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 oz. da si uresničil predlog
kateheze.

Zahvala in Bog povrni vsem, ki ste se spomnili v dneh suše tudi na našo župnijo
in s svojim prispevkom na njen TRRačun dodali svoj delež, tudi po priporočilu naših
škofov. Hvala!

POSTANEMO(IMO) SODELAVCI PRI PREDLOGIH S SVOJIM RAVNANJEM?!
Komisija Pravičnost in mir se pridružuje številnim pobudam, da po končanih
omejitvah, ki jih je narekoval boj proti širjenju okužbe z novim koronavirusom,
trgovine ob nedeljah ostanejo
zaprte.
Že v letih 2001, 2002 in
2003 je Komisija Pravičnost in mir
v več izjavah pozivala vlado
Republike Slovenije, da zavaruje
nedeljski počitek in prepove ali
vsaj omeji na najmanjšo možno
mero obratovanje trgovin ob
nedeljah in poudarila, da gre pri
odločitvi za zaprtje trgovin ob
nedeljah tudi za kvaliteto našega življenja in odnosov v družinah!«
BOGATA VSEBINA »DRUŽINE« štev.: 19 z dne 10.05.2020 Med članki pritegne
pozornost razmišljanje znanega profesorja sociologije na praški univerzi, ki je bil za
časa komunizma skrivno posvečen v duhovnika; kako naj gre Cerkev iz svoje
duhovne karantene. Avtor Tomaš Halik, razmišlja o posledicah pandemije med
drugim postavlja trditve o iskalcih Kristusa:
»Morda nam to izredno stanje odkriva nov obraz Cerkve, ki pa ima
svoj zgled v zgodovini. Prepričan sem,da bi morale naše krščanske skupnosti,
župnije ... gibanja in samostanske skupnosti
težiti k idealu iz katerega so nastale evropske
univerze. Ta ideal je skupnost učencev in
učiteljev, šola modrosti, v kateri se resnica išče
prek svobodne izmenjave (tudi nasprotnih mnenj)
pa tudi z globokim premišljevanjem ...« Ob
sklepu članka beremo še eno trditev: «Sedanja
pandemija prav gotovo ni edina globalna grožnja ,
ki čaka naš svet sedaj in v prihodnosti. Pred
nami je izziv, da na novo poiščemo Kristusa. Ne iščimo živega med mrtvimi.
Iščimo ga pogumno in vztrajno in ne ustrašimo se, če se nam prikaže kot tujec.
Prepoznali ga bomo po njegovih ranah, po glasu, ki nas osebno nagovarja in po
Duhu, ki prinaša mir in odganja strah.«
Vas zanima, kako je ena od naših župnij z video predstavitvijo poskrbela za
to, da bi spoštovali pravila sodelovanja pri maši in pravilno ravnali? Poglejte:
https://youtu.be/DyoGAJd8AAg
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