
 

»BODI DOBER 
DUHOVNIK!« 

 Tako nekako 
izzveni voščilo in naročilo 
in seveda prošnja k Bogu« 
Konec junija s praznikom 
apostolov Petra in Pavla in 
pri nas redkimi novomašniki 
razmišljamo z Gregorjem 
Čušinom: Ne posušaj me 
starega in tečnega, kot sem.  
Nikar se ne trudi biti 

boljši.Sploh se ne trudi, samo sprejmi vse, kar ti ponuja Ta, ki te je poklical. Kajti vse, 
kar ti ponuja je – 
ljubezen.Sprejmi jo, da boš 
ljubljen.Sprejmi jo, da boš 
ljubil.. 
 Ne poznava se. Po 
letih bi ti lahko bil oče. Po 
veri sva si brata... 
Ne prevzemi se! Tam do 
božiča ali do prve zamere 
se bodo ljudje do tebe 
obnašali, kot da si »miss 
sveta« in te stregli kot 
princesko na zrnu graha, po 
novem letu ali po prvi 
napaki pa boš že začutil 
težo križa in še pred 
postom boš padel. Ne 

ustraši se! Če boš Simon ljudem, (Lk 23,26) bo Kristus tvoj Simon... Če boš imel srce 
tam, kjer mora biti – , pri Bogu, ne boš premikal le gora, ampak kdaj pa kdaj kakšnega 
človeka, pa če bo še tako star in tečen. Gore bodo morda padale v morje, ljudje pa 
bodo padali na kolena in v Božje naročje.... »...Nauči se poslušati Gospoda, da boš 
znal slišati ljudi ... 
 
 
 

 
 

  Na novomašnih fotografijah boš kot vojak na paradi, a tvoje mesto je v 
jarku, na fronti na prvi bojni liniji v prečudni vojni, kjer se moli za sovražnike, kjer 
se jih ljubi in spoštuje...  Ne boš vedno zmagal a nikdar ne boš poražen... Poklican si 
bil. Izbran si in izvoljen«            ( itd...) 
            Duhovnik Gregor Celestina,  duhovni voditelj (spiritual) v ljubljanskem 
Bogoslovnem semenišču pa na drugem mestu,  zanimivo in poglobljeno odgovarja na 
vprašanja: »Kakšne duhovnike pošiljate v slovensko Cerkev?« 

»Za kakšen čas jih vzgajate. S čim jih v bogoslovju želite posebej opremiti za ta 
poklic?«, 
pa še obrnjeno »Kakšne duhovnike Bog potrebuje za ta čas? In kje jih najbolj 
potrebuje?, »Ali v času vzgoje v bogoslovju prepoznate, kdo bo dober 
duhovnik?  in ob tej človeški radovednosti sklene svoje odgovore (če vas zanimajo jih 
poiščite) s temi besedami: 
»...Mene zanima predvsem kje in na kakšne načine Bog deluje v vsakem od njih. 
Na kakšne načine svoje življenje v njih krepi in kako ga prečiščuje; kako se 
bogoslovec nanj odziva, s katerimi mehanizmi se mu upira ali ga celo blokira. Ljudje, ki 
so zeko sposobni, ali pa mislijo, da so sposobni, so lahko največji »reveži«. Bog se 
prevzetnim upira, ponižnim pa daje svojo milost (Jak 4,6)  Seveda je pomembna 
celostna človekova rast, intelektualni napredek, pastoralni eros ..., a ključno je, 
da se naučiš sodelovati z Božjo milostjo.    
                                                                                  ( novomašna Družina št.26/2020) 

 

 
 »...Bliže bil bi tamkaj neba ...in ga prosil bi zvesto, česar je narodu treba, Ti podeli 

mu ljubo.« Sodelujočim na dan državnosti pri maši na Sabotinu vsebina verzov ni tuja 
in se zdi, da se je vsaj delno prešla  tudi v prošnjo in molitev za domovino in njene 
prebivalce. 

 Srečanje gospodarskega sveta –GS- župnije Solkan, v ponedeljek, 29.6. - na god 
sv.apostolov Petra in Pavla.  Z vsebinskim povzetkom bodo seznanjeni tudi člani, ki so 
zadržani in so sporočili. 

 Prvi petek in prva sobota. Možnost za spoved na prvi petek, bolniki ...kot običajno 
...spomnite, sporočite.  

- Smo pred nedeljo Slovencev po svetu, ko je tudi 
- ( 5.7.) god slovanskih apostolov sv. bratov Cirila in Metoda - sozavetnikov Evrope 
---------------------------------------------------------------- 

M A V R I C A  revija  - Letna naročnina vključije 10 rednih številk + poletni Mavrični zabavnik.Novi naročniki prejmete 

darilo: knjigo 5 jezikov ljubezni otrok in obesek angelčka. 

Pokličite na 01 – 360-28-28 ali pišite na narocila@druzina.si  ------------------------------------------------------------------------------ 

       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 

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. 

P. 29.06. 19.30 +  iz družine Mis 

T. 30.06. 19.30 + Semič Dušan in Karmelina 

S. 01.07. 19.30 za zdravje otrok in vseh  drugih  

Č. 02.07. 19.30 p.n. 

P. 03.07. 19.30 +Ivan in Ivanka Ferjančič 

S. 04.07. 19.30 +starši Makarovič in Jerončič 
4. ned. med  

letom 

05.julij 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 - 28.06. – 05.07.2020         

  izredna za župnijo  Solkan            –  nadomestna   štev.: 26/2020   
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