Oznanila izredna za župnijo Solkan

slovesnosti in dvigu zastave, sv.maša.

07.06. – 14.06.2020
– nadomestna štev.: 23/2020

u 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 počitnic, ki
je pred nami, bo čas tudi za
oratorije, prostovoljno delo,
pomoč doma ali drugod, ter
praznovanje nedelje tudi pri
sv.maši.
u Vabilo za prijavo na Oratorij
– Mirenski grad - od 6.11.julija 2020 pod geslom:
PODARIM TI NEKAJ IZ SRCA
in ob liku sv. Vincencija
Pavelskega. Sv. Vincencij je
človek, ki je živel za uboge, brezdomne in sirote in je prvi organiziral dobrodelnost.
Prijave se zbirajo do 10. junija oz. do zapolnitve prostih mest na telefonsko
številko:040 348 481(Maja Prinčič), maja.princicdrustvo-vzd.si ali na prijavnico, ki jo
najdete na www.drustvo-vzd.si.
Oratorij je namenjen otrokom od 4. do 13.leta starosti. Priporočen prispevek za otroke je 30 €. Za
tretjega otroka prispevka ni.

u Na zapovedan praznik SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI pri obeh mašah možnost
češčenja – molitve pred Najsvetejšim.
u V petek, 19.junija ob 18. uri vabljeni k prvi spovedi (namesto ob veliki noči) bodoči
Nedelja
prvoobhajanci. Vse
Skupna župnijska maša za žive in +
Ob 10.00
Sv.Trojice
- češčenje –molitev pred Najsvetejšim
1 Od 19.00 dalje
nepremagljive ovire
07.junij 2020
+starši in nonoti Živec -Bandelj
19.30
sporočite župnilku in se
bomo dogovorili.
P. 08.06.
19.30
+Goljevšček Martina in Tine
u Prihodnjo nedeljo
14.junija načrtujemo
T. 09.06.
19.30
za zdravje v družini (S)
običajno Telovsko
procesijo pri
S. 10.06.
19.30
za +Lencove (Zavrtanik)
dopoldanski maši,zato
- Skupna župnijska maša za žive in +
Č. 11.06.
Ob 10.00
bimanski kandidati
Slovesen praznik+ Marjan Kukanja
19.30
vabljeni k pripravi v
Sv.RTK
češčenje –molitev pred Najsvetejšim
Po maši soboto, 13.6. ob 9.uri.
P. 12.06.
19.30
za zdravje in + druž. Vižin
u 25.6. sv. maša za
domovino je načrtovana
S. 13.06.
19.30
za zdravje
za dan državnosti tudi
11. ned. med
Skupna župnijska maša za žive in +
Ob 10.00
na Sabotinu pri c. sv.
letom
češčenje
–molitev
pred
Najsvetejšim
1 Od 19.00 dalje
Valentina, takoj po
14.junij 2020
po - o.n.
19.30

Prosim, hvala, oprosti –
čudežne besede v zakonu
(s portala pridi.com)

Če vprašamo otroke prvošolce,
katere so tri najlepše besede, brez
težav naštejejo: prosim, hvala,
oprosti. Običajno dodajo še: živjo,
adijo, rad te imam. Otroci še vedo,
odrasli pa …? 13.maja 2015 je

p. Frančišek pri splošni avdienci dejal, da so to »tri besede, ki odpirajo
pot k dobremu življenju v družinah.« Vstopimo v novo leto na to pot.
Poskusimo prav s temi preprostimi besedami nagovoriti zakonca in
opazujmo njihovo moč! Zvečer pred spanjem premislita, kako je minil
dan. Morda bosta našla kakšno stvar, za katero se želita drug drugemu
zahvaliti. Mogoče ostaja kakšna neslišana želja ali potreba, za katero bi
rada zakonca prosila? Ali pa najdeta kaj takega, za kar bi se morala drug
drugemu opravičiti?
V teh preprostih besedah se skriva ne le človeška bližina, ampak tudi
Božja moč, ki nas spreminja. Dopustimo, naj se nas dotakne in ogreje naše odnose ne
samo v zakonu ampak tudi v medsebojnih odnosim med vsemi ljudmi.

POSLUŠAJ TISTE, KI SO ŠLI PRED TEBOJ, VSAK NA SVOJ
NAČIN PO POTI SPREOBRNJENJA: /dekle 23 let/
...Jezus, jaz bi šla za teboj, pa ti ne morem vsega odkriti, vsega
izročiti. Trenutke zanosa, spoznanja, skupnosti, tvoje navzočnosti –da.
Toda svoje želje, načrte, telo,dvome, praznine –vse je težko zaupati tebi
v strahu, da boš to zadržal ali da se ne boš odzval.
Ne morem reči, da ne grem za teboj. Preveč si me že pritegnil.
Toda jaz se obračam nazaj in gledam, če gre kdo za mano. Morda si
nisva še tako blizu, da bi prenehala iskati steze udobja, kompromisov,
nepopolne predanosti. ....
(Tomislav Ivančić, Srečanje z živim Bogom )
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