Oznanila izredna za župnijo Solkan
11. ned. med Ob 10.00
letom
Od 19.00 dalje

14.junij 2020

Skupna župnijska maša za žive in +
-

češčenje –molitev pred Najsvetejšim

+Raspor Franc, žpk. Jelšane
+Veronika in Mihael Fikfak

P. 15.06.

19.30
19.30

T. 16.06.

7.00

p.n.

S. 17.06.
Č. 18.06.

19.30
19.30

v zahvalo za zadravje (A)
za nove duhovne poklice

Po
maši -

češčenje –molitev pred Najsvetejšim

P. 19.06.
S. 20.06.

19.30
+Radovan Kokošar (1.obl.)
19.30
+ druž.Pavšič
Ob 10.00 Skupna župnijska maša za žive in +

12. ned. med
letom
Od 19.00 dalje

21.junij 2020

19.30

-

češčenje –molitev pred Najsvetejšim

+Skok Anton in Rijavec Jelka in Jožef

14.06. – 21.06.2020
– nadomestna štev.: 24/2020
Danes, nedeljo 14.junija
imamo običajno Telovsko
procesijo po dopoldanski maši.
Bimanski kandidati so bili
vabljeni k pripravi in danes k
sodelovanju.
Tudi zanje velja pisno
priporočilo za katehezo.
STOPILI BOMO V ČAS
MOLITVE IN POSTA ter
DEVETNEVNICE ZA
DOMOVINO

V tedniku Družina nam je
priporočena vsebinsko zelo
lepa molitev.

Ob 30-letnici slovenske demokracije in ob 29. rojstnem dnevu naše
države tudi letos, že desetič po vrsti, člani Pobude Molitev in post za domovino
vabijo, da se pod geslom Skupaj za skupno dobro – S teboj bomo zmogli,
pred dnevom državnosti molitveno povežemo v devetdnevnici za domovino,
ki bo bo od 16. do 24. junija 2020.
MOLITEV: Jezus
Kristus, ti si gospodar
zgodovine, potrebujemo
te. Ranjeni smo in v
stiski. Prosimo te olajšaj
nam bremena bolečin in
nas krepčaj v boju.
Poveži naše družine in
skupnosti, naj bomo
odgovorni za skupno
dobro in naj širimo resnico o življenju. Daj nam pogum, da bomo ljubili vse brez izjeme, zlasti pa uboge in bolne, ki so tvoji posebni prijatelji. Daj nam, da
bomo odpuščali tistim, ki nas žalijo, in zavračali vsako zlo ter delali za mir in
spravo. Prosimo te, podeli nam svojega Duha in njegove darove, da bomo
uresničili voljo usmiljenega Očeta in postali ljudstvo veselega upanja. Jezus
Kristus, gospodar zgodovine, blagoslavljaj našo domovino, bodi z nami zdaj
in v prihodnjem času. Amen

V ned. 21,juija je tudi god sv. Alojzija, zavetnika mladih; v župniji tudi spominski
dan smrti rojaka +Josipa Srebrniča, škofa na Krku (Ob 50 letnici smrti - umrl 21.6.2016
- so bili na obisku v župniji duhovniki škofije Krk, skupaj s škofom dr. Ivico Petanjakom
OFMCap, in podarili župniji kopijo njegovega portreta). Škof +J.Srebrnič spada med
soustanovitelje univerze v Ljubljani, ki je lani obhajala 100 letnico ustanovitve.
Priprava na praznik državnosti s postom in molitvijo v času devetdnevnice.
Vabljeni k pripravi tudi na osebni ravni; maša za domovino je načrtovana za dan
državnosti 25.6. tudi na Sabotinu pri c. sv. Valentina, takoj po slovesnosti in dvigu
zastave -(običajno) ob 8.00.
Bogata vsebina lista»Družina« s prilogo nas vabi, da se seznanimo z možnostjo
duhovnih vaj in vikendov v času počitnic in dopustov za različne stanove in skupine.
V tednu po 21.juniju je predvideno srečanje gospodarskega sveta –GS- župnije.

VODNIK PO DUHOVNIH VAJAH 2020
Najdemo ga v »Naši družini« z dne 14.
junija z zanimivimi podnaslovi: Bi otroke
poslali na duhovne počitnice? ...Kakšen je
dober animator? ... še bolj pa z navedbami
mnogih krajev in skupnosti, ki nam
omogočajo, da čas dopusta ali počitnic
(posebej za nas kristjane) ni samo
priložnost za krepitev telesa, telesnega
zdravja ampak tudi osvežitev duše in
krepitev duha, na nam primeren način.
V isti zadnji številki Družine pa je tudi
zanimiv pogovor s sestro redovnico Rebeko
Kenda v članku z naslovom »Tukaj smo da
služimo!« Pod tem naslovom nam je
predstavljen eden od načinov dela z otroci
v času počitnic, ki ga s. Rebeka Kenda,
spričo spremenjenih razmer zaupa drugim,na
novi lokaciji,- kar zvemo iz članka - v Stični.
V S E M, ki ste v pripravi na zunanje praznovanje Svetega rešnjega Telesa in
Krvi postali sodelavci, animatorji, birmanski kandidati z »diplomo« pri
nabiranju ožepca, čiščenju prostora ob cerkvi, postavljanju »neba«, krašenju,
sortiranju revij ...itd. začutili, da je to delo za skupno dobro in končno nam
samim v zadovoljstvo.
Kar najdemo dobrega v vodniku za počitniški čas in čas dopustov,
»vnovčimo« vključno z boni. ..
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