
Potreslo se je! 
Nekajkrat se je sunkovito premaknilo v zemeljski skorji, da je zgradba zaječala, 
kot bi ji nekdo spodmikal temelje. 
 Podobno – streslo me je -  bi lahko vzkliknil kdo pri nepazljivem 
ravnanju z električno napeljavo pod napetostjo, ali pa pri okušanju hrane, 
n.pr.izredno kislega ali drugače neprijetnega  okusa. Strese nas lahko ob 
pogledu na ljudi, ki želijo z orožjem in na silo spremeniti svet  in se ne znajo in 
nočejo več pogovarjati.  Mnogokrat govorimo o stresnih situacijah, službah, 
načinu življenja ...  
 Kadar pa  potrese tako, kot n.pr. v petek, 17. julija ob 4.50 zjutraj, se 
zavemo, da pri  tem nimamo  možnosti, da bi tisti hip spremenili to kar se 
dogaja, ampak nas morda prešine druga misel: 
 Nimamo stalnega bivališča na tem zemlji ...vsaj ne brezskrbnega. V 
hipu se lahko zgodi, da  bivališče, ki je s trudom in okusom urejeno, ostane  
poškodovano, celo 
uničeno, še več - tam kjer 
se človek počuti doma, 
varno – lahko izgubi spričo 
rušenja zgradbe med 
potresom, tudi  življenje. 
Smrt, ne da bi vedeli 
kakšna in kje ter kako, je 
del scenarija našega 
življenja.  
 Kolikim ljudem se 
je v zgodovini to že zgodilo 
in se dogaja, mi pa morda 
na to še nismo 
pripravljeni. Znova in znova nas presenečajo dogodki, ki nam ne pustijo osvajati 
resnice Božjega kraljesta, kot beremo »Naša domovina pa je v nebesih, 
odkoder tudi pričakujemo odrešenika,  Gospoda Jezusa Kristusa » (Flp 3,20) 

 Zaradi tega spoznanja nismo prikrajšani za lepoto Božjega stvarstva in 
življenja, ni nam treba  živeti v nenehnem strahu ali pa nenaravnem veseljačenju, 
kjer ni treba nič misliti. Poklicani smo, da osmišljamo svoje življenje, delo in 
vsakodnevne napore, tudi trpljenje različnih vrst. Nekaj bo ostalo, zob časa, 

»molj in rja« kot beremo v svetem pismu, ne bodo mogli uničiti tega, kar je 
neuničljivo, prava, neponarejena ljubezen v različnih oblikah. 

 Zahvala vsem, ki ste v zadnjem času spet temeljito poskrbeli za urejanje in 
čiščenje ter krašenje cerkve, da se v njej lepše pa tudi varneje počutimo. Imamo 
dovolj razlogov, da ravnamo odgovorno za svoje zdravje in zdravje drugih.  
 V kapeli, desno od prezbiterija in ostalih oknih so bile z barvo (delno) 
ponovno zaščitene okenske rešetke, ter izdelani okvirji z mrežo (za pet oken) 
iz inox materiala. Na ta način je omogočeno boljše prezračevanje, in bo 
preprečen obisk nezaželjenim žuželkam (»živim aviončkom«) z različnim premerom kril. 
 

 Na nedeljo, ko goduje sv. Ana - 26.julija obhajamo tudi Krištofovo nedeljo, 
na katero smo bili že opozorjeni s prošnjo, da bomo pomagali našim 

misijonarjem na že uveljavljen način, 
z akcijo MIVA. 
 

 Zelo simpatična se zdi tudi 
pobuda, za katero želimo, da bi 
bila všeč zlasti otrokom s strani 
Slovenske Karitas, da kot skupina, 
družina ali posamezniki  »Kupimo 

kozo za družino« v Afriki (Centralno 
afriški republiki, Ruandi, Burundiju, in na 
Madagaskarju) ali v Albaniji, S tem 
boste pomagali k  trajnostnemu 
preživetju družine. Koze bodo namreč 
imeli za gnojenje zemlje (s kozjimi »briketi« ), 
meso, mleko in prirast za prodajo. S tem 
bodo pridelali več hrane in družinski člani 
ne bodo lačni. Za kozo v Afriki družina 
potrebuje 20.-€ , v Albaniji pa 65.-€. 
Več podatkov o dobrodelni akciji najdete na spletni strani: 
http://www.karitas.si/kupim-kozo 
 

  Na POČITNICE ZA DRUŽINE vabi Dom sv. Jožefa v Celju z naslovom 
Doživim Dom, ki bodo od 26. do 31.julija. Program bo razgiban, prilagojen 
družinam z različno starimi otroki. Vodil ga bo prof.dr. Stanko Gerjolj. Prijavite se 
lahko do 24.julija. Več oprograminajdete na spletni strani: www.jozef.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    obiski bolnikov v 

bolnišnice Šempeter: duhovnik g. Milavec Boris tel.:051 489 408   nujni obiski g. Boris Kretič - 

tel.:069 985790. 

Oznanila - 19.07.- 26.07.2020         

  poletna  za župnijo  Solkan         –  nadom. štev.: 29/2020   

16. ned. med  

letom 

19.julij 2020 

Ob 10.00   
1 Od 19.00 dalje     

19.30 

 Skupna župnijska maša za žive in + 

   češčenje –molitev pred Najsvetejšim       
   V  zahvalo za Božje darove. 

P.20.07 19.30 p. o.n. 

T. 21.07. - - 

S. 22.07. - - 

Č. 23.07. 19.30 v čast sv.Rešnjemu telesu in K. 
po maši češčenje - adoracija 

P. 24.07. 19.30 po namenu (Š) 

S. 25.07. 19.30 + Anka  Komel 

16. ned. med  
letom 

26.julij 2020 

Ob 10.00   
1   Ob 14.00 
Od 19.00 dalje     

19.30 

  Skupna župnijska maša za žive in + 

    - krstno bogoslužje 
-   češčenje –molitev pred Najsvetejšim       
   po  namenu solkanskih žena 

http://www.karitas.si/kupim-kozo
http://www.jozef.si/

