ARITOURS - NAJVEČJI ORGANIZATOR ROMANJ V SLOVENIJI

Oznanila izredna za župnijo Solkan
14. ned. med Ob 10.00 Skupna župnijska maša za žive in +
letom
1 Od 19.00 dalje - češčenje –molitev pred Najsvetejšim

05.julij 2020

+ Anton Srebrnič

P.06.07

19.30
19.30

p.n.

T. 07.07.

19.30

+Zofka Zavrtanik

S. 08.07.
Č. 09.07.
P. 10.07.
S. 11.07.

19.30
19.30
19.30
19.30

+ brat in starši Bremec
+Ana in Ivan Jug
+Lučko Paravan
+Golob Barbara

15. ned. med Ob 10.00 Skupna župnijska maša za žive in +
letom
1 Od 19.00 dalje - češčenje –molitev pred Najsvetejšim

12.julij 2020

19.30

p.o.n.

Če želite romanja približati vašim znancem in prijateljem, vas prosimo, da jim to sporočilo preprosto prepošljete ali pa jim
posredujte samo direktno povezavo: http://www.aritours.si

05.07–12.07.2020

– nadomestna štev.: 27/2020

» SKRITO ... JE
ODKOPAL, ZATO
DRUGAČE ŽIVI IN
PRIČUJE!«
Znanec se pogovarja s svojim
sosedom in mu pravi:«Poslušaj,
že cela soseska govori o tvoji
najdbi, in ti se obnašaš kot da ni
nič. Saj smo vendar znanci, ki si
marsikaj zaupamo. Se bojiš
spregovoriti, da ne bi kdo tega
iskoristil za rop ali napad nate?

Na god slovanskih apostolov sv. bratov Cirila in Metoda, se poleg škofa msgr.
Metoda spominjamo tudi 2o letnice škofovskega posvečenja (2000) ordinarija škofa
dr. Jurija Bizjaka in ju tudi vključujemo v molitev.
Naši birmanci, so bili in so še povabljeni (zlasti, če so spregledali), k spletnim
katehezam »Vstani, kliče te!« v Sporočilih slovenskih škofij pa je ponudba za
B i r m a n s k i k a m p, kjer je rečeno:
»Odprte so prijave za Birmanski kamp. Birmanski kamp je izkušnja, ki je
birmanec ne bo nikoli pozabil. Je prostor,kjer lahko doživi nove pustolovščine, spozna
nove prijatelje in odkriva, kako Bog deluje v njegovem življenju. Potekal bo od 8.11.julija 2020 v CŠOD v Radencih ob Kolpi.
Prijavnico in informacije najdete na povezavi: www.katoliskamladina.si/birmanci

Kaj si našel – izkopal v kletnih prostorih hiše?
Ta mu odvrne: »Vsakdo ščiti samega sebe... vem pa, da je potrebna dialoška drža,naša
odprtost, čeprav mislim, da nekaterih to ne zanima, zato raje molčim.«
Sogovornik mu odvrne: »Mene zanima, povej kako lahko sedaj drugače živiš? Od
kod vse to, kar je mogoče opaziti?«
Sosed nadaljuje: Nekje je p.Marko Ivan Rupnik zapisal, da je mogoče krščanstvo
živeti iz navade, iz kulturnega vzorca ... skoraj brez vere, ne da bi se zavedali, da pa
lahko živimo samo, če sprejmemo življenje, ki nam je darovano. Do tega življenja se ne
moremo sami dokopati – ne s pridnostjo ne s pobožnostjo, ampak tako, da »se stisnemo h
Kristusu«. Jaz sem »odkopal« samo to, da nas ima Bog rad kot Oče in očistil tisto, kar
je bilo od otroštva zasuto in zaprašeno.
V drugem članku (»Božje okolje« št.3./2020) z naslovom »Kaj pa se ti je zgodilo,
čisto si drugačen!?« je izrečno rečeno, da je besedilo zapisano v Božjo slavo in
pričevanje, kaj vse lahko Bog stori v našem življenju.
Kje bomo in kako bomo kopali mi?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tedni za mlade v Stržišču pod Črno prstjo- od 12. -19.julija. V naslednjem tednu
je med voditelji tudi župnik, g.Cvetko Valič in vabi še druge, ki se morda prav zaradi
tega lažje odločate. Kdor o tem razmišlja naj stopi v kontakt oz. poišče prijavno meso.
-----------------------------------------------------------------------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 obiski
bolnikov v bolnišnice Šempeter: duhovnik g. Milavec Boris tel.:051 489 408 nujni obiski g.
Boris Kretič - tel.:069 985790.

