
 
 Zahvala vsem - 

tako patrom kot 
udeležencem za 
sodelovanje; pri peš 
poti od župnijske 
cerkve, pri križevem 
potu   in molitvi ob  
srečanju  na Sveti 
Gori.  

 Po prazniku 
Gospodovega 
vnebohoda - 
22.maja  začnemo 
tudi devetdnevnico 
pred binkoštmi. Po 

vzoru prve Cerkve želimo, kot apostoli skupaj z Marijo vztrajati v molitvi po Jezusovi 
obljubi. Tudi čas, ki ga doživljamo nas še posebej vabi k prošnji za moč Duha, ki ni sad 
človeške modrosti.                                                                                                                

 Katehistinje vabljene k srečanju v sredo, 20.5. po maši ali po dogovoru. V zadnjem 
tednu meseca maja naj bi  vsaka skupina – po možnosti skupaj s starši – sklenila 
veroučno leto in  z dogovorom  o načinu nadaljevanja  prihodnje leto. 

 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 dvajseti dan šmarnic, sredo, 20.maja - ob koncu druge tretjine šmarnic. 
Spoznajmo še en dan njihove vsebine za otroke in pa tudi vsebine skupaj  z odraslimi. 

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

PRIPOROČILA  SKU - ZA KATEHEZO OB SKLEPU KATEHETSKEGA LETA 2019/20 

Župnike in katehete vabimo, naj razmislijo, kaj lahko v teh okoliščinah naredijo na 
področju kateheze. V nadaljevanju navajamo nekaj predlogov, ki naj bodo v pomoč pri 
oblikovanju katehetske dejavnosti s posebnim poudarkom na družinski katehezi in 
spodbujanju osebnega odnosa z Jezusom Kristusom.                                                                                                              
  Nadaljuje naj se dosedanja podpora staršem za družinsko katehezo in 
molitveno bogoslužje po do sedaj ustaljenem načinu (video kateheze) ... ali gradiva, 
objavljena na spletni strani SKU, ali delo z rednimi katehetskimi pripomočki, ki jih imajo 
katehiziranci doma). 

 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 

 

NE NAPAKE V SISTEMU, POKAZAL SE JE NAŠ NAPUH 
Tako se glasi naslov članka, odgovorov in mnenj, ki jih je v obliki intervjuja prispevala  
četverica sodelavcev v slovenskem katoliškem tedniku  (Družina, 17. maja 2020 štev.20)  

Že naslov nam daje priložnost za spoznanje, da  
eno od grešnih nagnjenj, imenovano  napuh,   
lahko postane  eden od glavnih grehov- napuh.  Če 
želimo obnoviti svoje veroučno znanje in našteti še 
ostala grešna nagnjenja, ki človeka nagibajo v greh 
in lahko tudi postanejo glavni grehi, ko jim 
človeška omahljivost podleže, so imenovani: 
lakomnost, nečistost, nevoščljivost, požrešnost, 
jeza in lenoba.  
 V želji, da bi premislili vsebino 
omenjenega pogovora in bi se v nas prebudila 

radovednost in pripravljenost za premišljevanje  naj bo dovoljeno izpostaviti nekaj 
- čeprav iztrganih- trditev, prepričanj, hipotez razvoja dogodkov, 
družbenoekonomskih razmer po pandemiji: 
»...Pandemija ni opozorila na napake v sistemu, ampak na naš napuh na zablodo, da 
smo vsemogočni«  »...Najcenejša delovna sila ne bo več ključna, potrebna bo 
zanesljivost dobav  ...   smo v izredno tveganem scenariju za ves svet  ...   živimo v 
casino ekonomiji bi rekel ... »Žal, danes zelo pogrešam politično/tehnično debato o višjih 
ciljih oz. temeljnih družbenih vrednotah;   ...da, ogromno ljudi raje računa na socialno 
podporo države, kot na lastno znanje ...; ...Šele potem, ko ne zmorem se lahko zanašam 
na druge, državo. Vsi se radi ukvarjamo z vprašanji delitve, ne pa z vprašanji 
ustvarjanja.   ...Ljudje smo bolj začutili, da smo 
del iste družine. Da smo vsi enako ranljivi, ko 
gre za bolezen.  ...Bo svet popandemiji bolj 
povezan ali manj?  
Slovenski kristjani bi morali malo bolje poznati 
družbeni nauk Cerkve in biti v tem smislu bolj 
podjetni. Pomislimo le na izjemne dosežke 
Janeza Evangelista Kreka ...;  
Spoštovanje dostojanstva, moralne in etične 
vrline naj bi vodile jutrišnji svet...; 
Vredno je spomniti, da ni preživel še noben 
sistem, ki ni spoštoval človeka in njegovega 
dostojanstva ....« 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

... Preoblikovati družbeno stvarnost z evangeljsko močjo, o kateri pričujejo ženske in 

moški, zvesti Jezusu Kristusu, je bil vedno izziv in tako je tudi na začetku tretjega 

tisočletja krščanske ere. Kristusovo oznanilo – »vesela vest« odrešenja, ljubezni, pravič- 

nosti in miru – ni vedno deležno prijaznega sprejema v sedanjem svetu, ki ga še 

vedno pustošijo vojne, revščina in krivice. .. 
(Iz predstavitve Kompendija družbenega nauka Cerkve) 
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je v sedanjih razmerah možno. 

Oznanila– 17.05.-24.05.2020         

  izredna za župnijo  Solkan     –  nadomestna   štev.: 20/2020   
6. velikonočna  

nedelja - 
17.05.2020 

    Ob 10.00   
Nedelja 
turizma 

1   Skupna 
   Od 19.00 dalje     

19.30 

  župnijska maša  -  zanžive in ++ 
    -   češčenje –molitev pred Najsvetejšim       
    -  p.o.n. 

P. 18.05. Feliks, mč. 19.30 za zdravje vseh ljudi (V.L.) 

T. 19.05. Krispin, rd. 19.30 + Lojze Uran, lj.nadšk. 

S. 20.05. Bernardin S. 19.30 + Franc Rijavec 

Č. 21.05. 
slovesen  praznik 

GOSPODOV 

VNEBOHOD  
19.30 

         Po maši - 

+ Markič 
češčenje –molitev pred Najsvetejšim 

P. 22.05. Marjeta (Rita) 19.30 + brat Lojze (v maju po mož.) 

S. 23.05. Servul 
(Socerb) 

19.30 za naše duhovne in državne voditelje 

7. velikonočna  

24.05.2020 
Marija Pomočnica 

 

-  ned  
sredstev 

družbenega 
obvešč. 

Ob 10.00   
1 Od 19.00 dalje     

19.30 

 Skupna župnijska maša za žive in  + 

    -   češčenje –molitev pred Najsvetejšim       
    + Vojko Remiaš 

https://youtu.be/DyoGAJd8AAg

