
 
Danes v ned. 21,juija je tudi 

god sv. Alojzija, zavetnika 
mladih; v župniji tudi 
spominski dan smrti rojaka  
+ dr. Josipa Srebrniča, škofa 
na Krku, soustanovitelje 
univerze v Ljubljani, ki je lani 
obhajala 100 letnico 
ustanovitve. 
 

 Priprava na praznik 
državnosti v času 
devetdnevnice in 24 6 s 
postom in molitvijo. Vabljeni 
k pripravi tudi na osebni ravni; 
maša za domovino 25.6.   pri 

cerkvi  sv. Valentina  ob 
8.30. Istega dne bo v 
stolnici posvečen v 
diakona bogoslovec iz 
župnije Bertoki .Tilen 
Kocjančič. Vključimo ga v 
molitev, ter prosimo za 
nove duhovne poklice in 
svetost poklicanih. 

 Srečanje 
gospodarskega sveta –
GS- župnije Solkan, v 
ponedeljek, 29.6. - na god 
sv.apostolov Petra in 
Pavla – po večerni maši  
ali  po dogovoru. 

 Na predvečer praznika – ob liturgičnem spominu rojstva Janeza Krstnika – 24.junija,  
ob 20.30, prireditev »Pesem pod lipo«, na stopnišču pred župnijsko cerkvijo in pod 
lipama v organizaciji Kulturnega društva Slavec- Solkan. 

 ČUDOVITA PRINCESA - Župnija Nova Gorica,  vabi v župnijsko dvorano na 
delavnico, ki je namenjena deklicam med 9. in 12. letom, z željo da bi se starši znali 
pogovarjati s svojimi otroki tudi o spremembah v času odraščanja. 
Vabljeni k prijavi na http://www.iskreni.net/dogodek/7/cudovita-princesa 
V petek, dne 26.junija 2020 ob 17.30 v župnijski dvorani, Sedejeva il. 2 

  SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO  velja na nek način tudi za počitniški čas in čas 
dopustov. Velja za mlade in odrasle, posebej pa smo pod tem naslovom vabljeni k 
molitvi in postu za domovino.  

Dragi veroučenci, starši, domači in 

vsi odrasli, ki   skupaj s kateheti  
podpirate otroke in mlade!                        
 Spričo nepredvidljive okužbe s 
koronavirusom, ki je zajela cel svet, še vedno  
tudi po cerkvah upoštevamo napotke za 
ohranitev  telesnega, pa tudi  duševnega in  
duhovnega zdravja.                              
  Ob koncu veroučnega, in šolskega leta, 
želim da bi sami, v družinah, ne samo v šoli, 
delovnih mestih  pri verouku ocenili, ali smo se 
v času karantene  nekako skrili, ali pa tudi 
sodelovali, tako kot nam je bilo predlagano. 
Vsak sam oz. družina,  otroci in odrasli v 
pogovoru lahko ugotovimo, kako smo ta čas 

preživeli. Ne bojmo se pred svojo vestjo pošteno priznati:                                                                                                
-  Kako smo preživljali nedelje, praznike -zlasti veliko noč?;  tudi »pri maši 
doma« kot je bilo v tistem času možno in nasvetovano (pri prenosu ob različnih 
zaslonih)? -  Je molitev ostala, se povrnila, izginila iz našega vsakodnevnega 
urnika (osebna, skupna ...branje, nasveti veroučencem, birmancem)?                                                        
– Obračun naredimo tudi pri dobri spovedi, ki je bila ob veliki noči 
onemogočena (zvečer pred in po maši, na prvi petek, ko pride pater s Svete 
Gore, ... in drugih priložnostih doma in drugod)                                                                                                                                   
-  Pred nami je (bila)nedelja, 7. junija ob 10. uri, nedelja zahvale pri maši 
(lahko smo bili na predvečer, v soboto ali pri večerni maši).                                                                                       
– Čas počitnic je lahko čas tudi za oratorije, prostovoljno delo,  pomoč in 
praznovanje nedelje ...       Že pred koncem veroučnega leta naj nam bo znano, 
da se bomo v septembru (skupina 1.razreda, zaradi načrtovanja že prej) vsi  
vpisali osebno, skupaj s kom od odraslih, prevzeli in poravnali za 
veroučne knjige oz. delovne zvezke in se ponovno dogovorili  za pravila 
ravnanja (opravičila, sodelovanje ...) vključno z vpisom manjkajočih podatkov, 
ki so potrebni za obveščanje                                                                                    
   Skupina prvoobhajancev pa se bo (6., 13., 20. sept.) po dopoldanski maši  
z neposredno pripravo, skupaj z odraslimi pripravila na svoj praznik, 
predvidoma zadnjo nedeljo -27. septembra 2020. Z birmanci se bomo – za 
preverjanje - najprej »sprehodili« po   po YOUCAT  Birma ter spletnih vsebinah 
»Vstani, kliče te«, ki so bile nasvetovane, potem pa nadaljevali...                                                         
   Vse vas lepo pozdravljam in upoštevajte tudi, da ima župnija Solkan 
obnovljeno spletno stran  ....                                                                            
   Solkan, 25.05.2020                               vaš  župnik Jožko Bric                               
------------------------------------------------------------------------                                                 
Župnija Solkan, Mizarska ulica 18,  5250 SOLKAN tel.: 05/300 51 36 TRR župnije Solkan SI56 

0475 0000 3146 731; Bric Jožko, žpk. GSM  041 549 535; Duhovnika  in  n u j n i   obiski 

bolnikov v bolnišnice Šempeter: duhovnik g. Milavec Boris tel.:051 489 408   nujni obiski g. 

Boris Kretič - tel.:069 985790. 

12. ned. med  
letom 

21.junij 2020 

Ob 10.00   
1 Od 19.00 dalje     

19.30 

 Skupna župnijska maša za žive in + 

    -   češčenje –molitev pred Najsvetejšim       
 +Skok Anton in Rijavec Jelka in Jožef 

P. 22.06. 19.30 +Alojz in Ema Plesničar 

T. 23.06. 19.30 + Simon Bizjak 

S. 24.06. 19.30 v čast Sv. Duhu 

Č. 25.06. 
  Dan državnosti , 

d. praznik 

  Na Sabotinu  

   19.30 
         Po maši - 

  po 8.30   - za domovino 
  za + Murovec, M. Štrukelj 32 

češčenje –molitev pred Najsvetejšim 

P. 26.06. 19.30 v zahvalo in dober namen (N) 

S. 27.06. 19.30 po namenu – v VI. 
13. ned. med  

letom 

28.junij 2020 

Ob 10.00   
1 Od 19.00 dalje     

19.30 

 Skupna župnijska maša za žive in + 

    -   češčenje –molitev pred Najsvetejšim       
   p.o.n. 

Oznanila - 21.06. – 28.06.2020         

  izredna za župnijo  Solkan            –  nadomestna   štev.: 25/2020   



Kaj nekatoličane zanima pri katoliškem bogoslužju? 

Lahko gre za nekatoličane, ki k maši pridejo s svojimi partnerji, ali pa ljudi, ki se iščejo v veri; če niste z mašo 

»skupaj gor rasli«, vas lahko prvi (ali pa drugi ali pa tretji …) obisk katoliškega bogoslužja precej zmede – v 

človeku vzbudi občutek, da »vsi poznajo nekakšno skrivnost, ki meni ni znana«. Morda vam bo naslednjih nekaj 

odgovorov na nekatera zares izvrstna in pogosta vprašanja »novoprišlekov« v pomoč. Več v Družini ... 

 

 

 

http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/kaj-nekatolicane-zanima-pri-katoliskem-bogosluzju
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