Oznanila izredna za župnijo Solkan

31.05. -07.06.2020

– nadomestna štev.: 22/2020

SVETI DUH – BOŽJA MOČ

Ko je prišel apostol Pavel v Efez je svoje
učence spraševal: «Ali ste prejeli Svetega Duiha, ko ste postali verni?« učenci pa so
mu odgovorili »Saj še slišali nismo, da Sveti Duh je« (Apd 19, 1-2) Očitno je, da se tudi
nas tiče Pavlovo vprašanje.
Pred nami je nedelja, 7. junija ob 10. uri, ki
bo nedelja zahvale za verouk pri maši
dopoldne skupaj z odraslimi (lahko na
predvečer v soboto ali pri ned. večerni maši).
Čas pouka in počitnic, ki je pred nami, bo čas
tudi za oratorije, prostovoljno delo, pomoč doma
ali drugod, ter praznovanje nedelje tudi pri
sv.maši.
Veroučno spričevalo, ki ga običajno
prejemo ob koncu veroučnega leta, je posebno
spričevalo tudi za tiste, ki ga ne dvignejo,
vrnejo, ali za starše, skrbnike, ki ga ne
podpišejo; Tudi tako imenovano »nadomestno«
je na mestu in veljavno, če »iskalna akcija« za
originalom še vedno traja in se kasneje najde,
ne da bi takoj »sodno preganjali krivca«.
Hvala vsem, ki se trudite biti točni,
vestni, zvesti ... in odraslim, ki za veroukom ne
vidite formalnosti ampak pot do človeka, ki
naj bi prišel do globoke, osebne vere...
Končno srečanje z Bogom bo za vse nas
posebno važno, ... ko se bo zgodilo. (Mt
25,45)
Pretekli teden
smo se srečali v
pripravi na sklep
veroučnega in
skoraj tudi
šolskega leta –
udeleženci
skupin do
vključno 6. razr.,
razen bodočih
prvoobhajance
v, ki so skupaj z
odraslimi
vabljeni k
srečanju
danes,nedeljo

. BINKOŠTI

31.05.2020

Ob 10.00

Srečanje pri in Od 19.00 po maši .

19.30

P. 01.06.
T. 02.06.
S. 03.06.
Č. 04.06.
P. 05.06.
S. 06.06.

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

Skupna župnijska maša za žive in +
-

češčenje –molitev pred Najsvetejšim

v čast Sv.Duhu

19.30

+Kokošar Cecilija, Špacapan Pavel

19.30

za zdravje vseh ljudi (V.L.)

19.30

za duhovno (po)moč sestri

Peter
Veronski, mč.

19.30

v zahvalo za 2x 70 let življenja

Po
maši -

češčenje –molitev pred Najsvetejšim

Bonifacij,šk.

19.30
19.30

+Roland,Črtomir,Vasilij, Greta
za mir v družinah

in ugandski mč.

Servul
(Socerb)

Zahvala Bogu Ob 10.00 Skupna župnijska maša za žive in +
Ned.
ob sklepu
Od 19.00
Sv.Trojice
- češčenje –molitev pred Najsvetejšim
07.junij 2020 veroučnega in
19.30
++ starši in nonoti, Živec- Bandelj
Šolskega leta.

31. ob 18.30 v cerkvi; skupine 7.,8., in 9. razreda -kot je bilo že oznanjeno -pa danes
31.5.–na binkošti pri dopoldanski sv. maši Upoštevajmo pravila za preventivo pred
koronavirusom, ki velja tudi za cerkve. Glej, v kolikor še ne poznaš(te):
https://youtu.be/DyoGAJd8AAg

VSEM RAZUMLIJIVA GOVORICA glej (Mt 25,45) PREVEDENA TUDI V ZGLEDNE DOGODKE V ČASU
1944 - 1945
Na solkanskem pokopališču smo se poslovili od + Marjana Kukanja, ki je bil kot še ne
devetleten deček iz Malega Dola v župniji Komen, skupaj z mnogimi ljudmi iz župnije
Rihenberk (Branik) v času vojne odpeljan v internacijo v Nemčiji (Newmarkt), skupaj s
sorodniki in drugimi Slovenci iz omenjenih župnij. V begunstvo pa sta prostovoljno šla
na tuje tudi njihova duhovnika, župnik in dekan iz župnije Komen in kaplan.
»V taborišču v Neumarktu sta imela možnost izhoda .. Dekan g. Viktor Kos in
kaplan Mirko Rener. sta ob prvem prihodu v mesto, sredi ceste prejela vprašanje. Žena
Frieda Zimmermann ju je vprašala, če onadva tista dva duhovnika, ki sta nedavno prišla
v taborišče z veliko skupino ljudi. Pokazala jima je hišo, kjer je živel duhovnik Ludwig
Heigl in njegovi sestri Resi in Anni. Oni so bili družina, ki nam je internirancem neizmerno
pomagala in, kot je dekan Kos napisal v »Kroniki«, so ju v tej družini sprejeli kot brata.
Ves čas internacije so dobri ljudje skrbeli za zbiranje pomoči v hrani, zdravilih,
obvezah, potrebščinah za otroke ... Vse to sta duhovnika neopazno prinašala v
taborišče in tako je bilo rešeno marsikatero življenje. Pomoč so zbirali tudi drugi dobri
ljudje iz Neumarkta in okolice, najbolj pa so izstopali Heiglovi. Kako zelo je cenil dekan
Kos pomoč Heiglovih in drugih, je dokazal tudi s tem, da se je šel takoj, ko mu je bilo
dovoljeno dobiti potni list (leta 1961), zahvalit v Neumarkt, spremljal ga je povojni
komenski kaplan Srečko Šuligoj.
Preživeli interniranci so izposlovali, da so bili dobrotniki odlikovani zi znakom
svobode Republike Slovenije – za dobra dela, ki jih je med drugo svetovno vojno naklonil
slovenskim izgnancem duhovnik Ludwig Heigl. Odlikovanje je bilo duhovniku ....Ludwigu
Heiglu vročeno na njegov 88. rojstni dan 24. marca 1998. V imenu predsednika
Republike Slovenije je to slovesno opravil generalni konzul Republike Slovenije v
Münchnu Fedor Gregorič. Slovesnost je bila v mestni hiši v Neumarktu.
Po 50 letih v maju 1994 so mnogi množično obiskali Neumarkt. Na vojaškem
pokopališču, kjer so pokopani tudi naši interniranci, je g. Heigl pripravil oltar ter skupaj z
duhovnikom Srečkom Šuligojem daroval sv. mašo.
Leta 1995 je prišlo vabilo za obisk Neumarkta ob 60-letnici mašništva Ludwiga
Heigla. Obisk je vodil župan občine Komen Jožef Adamič. Leta 1996 so interniranci,
mladi glasbeniki in drugi spet obiskali Neumarkt in se zahvalili Heiglovim in vsem dobrim
ljudem.
Sadovi dobrote se kažejo tudi v tem, da je mesto Neumarkt leta 2001 pričelo
organizirati mednarodna mladinska srečanja,...«
Delček iz spominov tistih, ki so jih zapisali. Sadovi dobrote naj nas prepričajo, da
je delo Duha zgovornejše od hudobije zla in rodovitnejše tudi za naš čas.
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