
u 17. nedelja (26.07.)med letom, god sv. Marijinih staršev Joahima in Ane, ter 
Krištofova nedelja. Po dopoldanski 
sv.maši blagoslov vozil in samolepilnih 
nalepk s podobo zavetnika voznikov, sv. 
Krištofa. Dar posebej za to namenjen 
oddamo na  Misjonsko središče 
Slovenije.                                                                                                                                 
u MOLITEV ZA MISIJONARJE   Gospod, 
ozri se na svoje misijonarje:                                                                                                           
duhovnike, redovnike in laike,ki so vse 
zapustili, da bi svetu oznanjevali tvojo 
besedo in tvojo ljubezen. Bodi jim močan 
zaščitnik, krepka opora,zavetje v 
puščavskem pesku, senca v ekvatorski 
vročini, pomoč v premagovanju ovir, varnost 
pred padci. Varuj jih v težkih trenutkih. 
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca, 
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi. Naj 
ne iščejo človeških uspehov niti minljivih 
dobrin,ampak se trudijo le za tvojo zmago in 
blagor duš. 
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja 
skozi življenje. Govori jim o junaštvu, 

odpovedi, ljubezni in miru.  Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti. Daj jim luči in moči,da bo svet 
vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime 
in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila tvojih sinov in hčera peti pesem zahvale, 
odrešenja in slave. Amen. 
u Pobuda za pomoč misijonom 
preko Karitas – Nakup koze  na 
WWW.karitas.si/kupim-kozo je 
naletela na ugoden sprejem. 
Potrebno jo je še poimenovati 
kot srčno darilo v Afriki, ki bo 
skrbela zanjo. Moji kozi bo 
ime: Meeekica , drugi ali 
naslednjim  pa    
..............................   
 

u DOPOLNJENA  NAVODILA 
ZA  PREVENTIVO PRED 
OKUŽBO V CERKVAH:                                         
Slovenski škofje ordinariji so v 
ponedeljek, 20. julija 2020, sprejeli 
dodatne preventivne ukrepe za 
preprečevanje širjenja epidemije 
COVID-19. Nova navodila veljajo 
od torka, 21. julija 2020, do preklica. 
Navodila so dopolnjena na osnovi 
pripomb NIJZ in novih predpisov 
vlade R. Slovenije. S tem navodilom 
prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije 
COVID-19,[1] ki so bila v veljavi od 30. junija 2020. Z ozirom na prejšnja so v novih navodilih 
zapisane naslednje novosti.   Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob vstopu v 
cerkev v poseben nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in 
naslova). Ob vhodu naj bo napis: »Spoštovani verniki, prosimo vas, da v skladu z uredbo 
vlade, z dne 8. julija 2020, na listku oddate svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki 
jo bomo hranili 30 dni ter jo v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas 
kontaktirajo.« Župnik oz. duhovnik po vsaki sveti maši listke s telefonskimi številkami zalepi v 
posebno mapo oz. kuverto, na njej označi dan, datum in uro svete maše ter jo hrani 30 dni. Po 
tem obdobju kuverto z listki uniči. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba okužena s 
koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne državne ustanove (inšpektorat, policija, NIJZ) 
posreduje telefonske številke udeležencev pri določeni sveti maši. Župnik oz. duhovnik o 
posredovanju podatkov obvesti SŠK (info@rkc.si). V primeru delavniških svetih maš oddaja 
telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik običajno pozna vernike. 

 u V preteklem tednu je pripotovala 
na romanje skupina upokojencev 
iz župnije Vojnik pri Celju, s tem, 
da so kot upokojenci uporabili  
gratis prevoz z vlakom in 
avtobusom na rednih progah. 
Poleg Svete Gore in po prenočitvi v 
hotelu Sabotin so v soboto zjutraj v 
naši cerkvi imeli ob 7. uri sveto 
mašo. Organizatorjem romanja gre 
vsekakor čestitati za združevanje 
spoznavanja sveta in domovine, 
skupaj s skrbjo  za duhovno 
osvežitev 

u Mašni nameni Ostale dneve v tednu sv. maše drugod oz. v času, ki ni določen.                                  
u Povabilo k prostovoljni pomoči v župniji  ...sortiranju, pripravi veroučnih učilnic, 
pospravljanju v cerkvi ....tudi veroučenci. Prijave  041 549 535                                                   
--------------------------------------------------------------------------------------                                     
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 - 26.07.-01.08.2020         
  poletna  za župnijo  Solkan         –  nadom. štev.: 30/2020   

17. ned. med  
letom 

26.julij 2020 

Ob 10.00   
1Od 19.00 -   
      19.30 

  Skupna župnijska maša za žive in + 
    -   češčenje –molitev pred Najsvetejšim       
   po  namenu solkanskih žena 

P.27.07 19.30 za + Lucijana Urbančič in + iz 
družine Žerjal 

T. 28.07. 19.30 v zahvalo za zakonsko zvestobo 
S. 29.07. - - 
Č. 30.07. -  
P. 31.07. -  
S. 01.08. 19.30 za ++ Remiaš 

18. ned. med  
letom 

26.julij 2020 

Ob 10.00   
1Od 19.00 -   
      19.30 

  Skupna župnijska maša za žive in + 
    -   češčenje –molitev pred Najsvetejšim       
    

Meeekica 


