Oznanila izredna za župnijo Solkan

SREČANJE Z ŽIVIM BOGOM je naslov knjige zdaj že pokojnega Tomislava Ivančića,
Tu je predlog poti pri uvajanju odraslih in poudarkov na vsebini pri uvajanju odraslih v
krščanstvo, kjer govori tudi o veri v delovanje Svetega Duha.

24.05. -31.05.2020

– nadomestna štev.: 21/2020

7. velikonočna

- ned
Ob 10.00 Skupna župnijska maša za žive in +
sredstev
- češčenje –molitev pred Najsvetejšim
družbenega 1 Od 19.00 dalje
Marija Pomočnica
+ Vojko Remiaš
obvešč.
19.30

24.05.2020

P. 25.05.
T. 26.05.
S. 27.05.
Č. 28.05.
P. 29.05.
S. 30.05.
BINKOŠTI

31.05.2020

Marija mati
Cerkve
Marcelin in
Peter, mč..
Karel Lwanga

19.30

+Avgust in Klementina Pintar

19.30

+Aleš Vižin –(D.M.)

19.30

+Štefanija Zavrtanik (30.dan)

Peter
Veronski, mč.

19.30

+ Ivan Curk

Bonifacij,šk.

19.30
19.30

in ugandski mč.

Servul
(Socerb)

Po maši - češčenje –molitev pred Najsvetejšim

za zdravje vseh ljudi (V.L.)
+ Pavla Kogoj

Binkoštni
Ob 10.00 Skupna župnijska maša za žive in +
praznik je tudi
- češčenje –molitev pred Najsvetejšim
spomin na 1 Od 19.00 dalje
- čast sv. Duhu /o./
našo birmo.
19.30

PRIPOROČILA
SKU - ZA
KATEHEZO.
Ta teden so
veroučenci - po
možnosti -skupaj s
spremljevalci ali
starši - povabljeni
k sklepu verouka in
dogovoru. Zaradi
nepredvidenih
dogodkov ob
epidemiji covid-19,
se srečamo v
zadnjem tednu
maja, večina ob

običajni uri:
- Skupina 1. in 2. razreda - dvorana v nadstropju župnišča;
- Skupina 3. razreda v nedeljo, 31.5. pred večerno mašo ob 18.30 in z udeležbo
pri maši.
- Skupina 4. razreda torek, ob isti uri v cerkvi.
- Skupina 5. razreda ob 16.uri in uri v cerkvi - Skupini 6. razreda torek ob 17.uri –obe skupini skupaj v cerkvi.
- Višji razredi 31. maja pri in po dopoldanski sveti maši, na praznik binkošti.
Zahvalo za veroučno in skorajšnje končano šolsko leto, načrtujemo v nedeljo 7. 6.
Devetdnevnica v čast Sv. Duhu. Pred in po maši med tednom je možnost za spovedzakrament sprave s strani domačega duhovnika.
Pri skupnih srečanjih – vsi ki smo dolžni upoštevati navodila –poskrbimo za maske

PRAKTIČNA IZVEDBA SPREOBRNJENJA
v molitvi za notranje ozdravljenje: »Da bi se ozdravilo stanje nezmožnosti verovanja in
razdvojenosti, je treba predati Bogu vso svojo nemoč in vse rane. Da pa bi človek
lahko postavil pred Boga brazgotine svoje duše, jih je treba najprej spoznati. Večinoma
so skrite v podzavesti in od tam vodijo naše številne reakcije v odnosu do Boga in
ljudi; žal pa se tega ne zavedamo dovolj. Zato molitev odkriva neznane rane in skrite
grešne situacije in jih zdravi. Tako postajamo sposobni z zaupanjem in srcem približati
se Bogu, ne pa da mu samo z usti govorimo, da mu verjamemo in da ga ljubimo. Samo
Božja milost, samo Bog ozdravi naše srce in nam približa samega sebe ter nam daruje
zaupanje vanj.
Naše želje se ne skladajo z našo stvarnostjo. Želeli bi biti drugačni (ali kakor
drugi). To ustvarja v nas razklanost, občutek odtujenosti, bega od sebe. Želimo bežati
pred odgovornostjo, pred krivdo, pred boleznijo, pred neznosnimi situacijami. Tato nikoli
nismo to, kar v resnici smo. Ne sprejemamo se. Vedno bi želeli biti nekaj drugega. To
je normalno zaradi resničnosti greha.Toda na ta način smo vedno na begu od sebe,
razdeljeni. To je občutek, da nismo rešeni. To je strah pred Bogom in strah pred ljudmi.
Da bi se rešili se moramo sestati sami s seboj. Moramo priti k Bogu in mu dopustiti,
da nas oprosti krivde, strahu, bega.
Bistveno je
ozdraviti srce. S srcem se je človek z
izvirnim grehom odvrnil od Boga in
zaradi tega je zlo zaobjelo vso
resničnost, v kateri človek živi. Sedaj je
nujno, da se človek obrne k Bogu in
s tem bo ozdravelo vse človekovo
okolje. V človekovem srcu živi in se
zrcali vsa stvarnost. Če srce postane
čisto, bo izginila krivica, trpljenje,
sovraštvo, bolezen in smrt. Samo v
človekovem srcu se lahko uniči zlo in
človeka ozdravi.« (Tomislav Ivančić:
Srečanje z živim Bogom, Skupnost MiR

Vas zanima, kako je ena od naših župnij z video predstavitvijo poskrbela za to, da bi
spoštovali pravila sodelovanja pri maši in pravilno ravnali?

Slovenija 2016, str.166-167)

Na binkoštno nedeljo je bilo več let v navadi tudi župnijsko srečanje s starejšimi in
bolnimi, ki so tudi s pomočjo domačih, sosedov ali znancev ... mogli priti v cerkev in se na
ta način srečati. Letos se ne moremo srečati, iskali bomo priložnost, da bi ob drugi priliki
nanje ne pozabili.

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

Poglejte: https://youtu.be/DyoGAJd8AAg
Video predstavitev seveda ne govori o duhovni pripravljenosti za
udeležbo pri obhajilu, kar je pravzaprav bistveno. Že v času karantene, ko smo bili
prikrajšani za udeležbo pri evharistiji- sv. maši, smo bili povabljeni k duhovnemu
obhajilu pred ekrani in ureditvi našega odnosa z Bogom tudi pri zakramentu
sprave- spovedi, ko bo mogoče. Tudi odločitev za spoved predpostavlja vero, da
mi v iskrenem priznanju in obžalovanju grehov, stranpoti Bog sam odpušča po
tem zakramentu.

Predstavljam si, da si kdo misli ob prebranem -tako enostavno
pa ne gre, strahovi- jaz se ne bojim ... ali celo kot so rekli poslušalci apostolu Pavlu »...o tem te
bomo poslušali drugič...« V nadaljevanju imamo možnost, da se zaustavimo ob molitvi, ki nam jo
predlaga zgoraj omenjena knjiga in poskusimo:
»Prosi Gospod, naj te v notranjosti razsvetli, da bi spoznal vse tisto, kar te ovira na poti k
njemu. Molitev: Jezus, če hočeš me lahko ozdraviš. Jezus usmili se me. Poglej moje
rane in odkrij mi skrivne ovire do tebe. Jezus, daj mi svojega Duha in usmili se me.
Amen »
Molitev kot naročena za čas v pričakovanju binkošti, izpolnitve Jezusove obljube! Misliš(te) da je
izpolnitev Jezusove obljube ....«poslal vam bom ...« rezervirana samo za apostole?
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