
Ogledalo„ Pon

avljam: nihče naj ne misli, da sem neumen! 
Če pa me že imate za takšnega, me sprejmite 
vsaj kot neumneža, da se bom tudi jaz malce 
ponašal.” (2 Kor 11,17).  Tako berem v  
v 2.pismu Korinčanom v standardnem prevodu 
svetega pisma NZ, medtem ko se starejši 
prevod glasi: “”... Nihče naj ne misli, da sem 
nespameten, če pa vendar, me tudi kakor 
nespametnega sprejmite, da se tudi jaz kaj malega 
pohvalim ...”   
  Morda se tudi nam kdaj zgodi, da  
začutimo podobno kot apostol Pavel, da nas imajo za 
neumne, ali nespametne, kakor komu zveni bolj prijazno, 
pa zato  ne spremenimo svojega mišljenja in ravnanja, ne 
da bi prišli do globljega ali bolj utemeljenega 

prepričanja, ki ni v nasprotju z 
evangelijem. 
V knjigi založbe Emanuel z 
naslovom „Duhovnik med 
prostitutkami” avtor je p. Jean 
Philippe Chauveau opisuje 
ravnanje deklet v prostituciji, ki 
jih je spremljal, med drugim tudi 
na romanju v Lurd. Ob tem je 
zapisal: „Za njih ima 
zakrament sprave in 
usmiljenja (op.:spoved) 
poseben pomen in zato tudi 
same do njega čutijo globoko 
spoštovanje. Imajo pa tudi 
nekaj ugovorov, kot 
n.pr.Marcella: ...”Saj nam ne 
morete dati odveze, če bomo pa čez dva dni nadaljevale!” 
Danes je danes. Če bi zdaj lahko nehala s tem, bi to naredila? Obžaluješ, kar si storila? Zato ti 
dam odvezo. Jutri pa je nov dan.  Božje usmiljenje je za današnji dan.” 

Spodbujam jih, naj se spovedo vsega, naj povedo vse. 
„Padre, vi se hecate, ne morem!” 
”Ja, pa lahko. Ne moreš si misliti, kaj vse duhovniki slišimo pri spovedi!”  
”Župnika bo kap!” vzklikajo in se krohotajo. 
”Ga bomo pa obudili z umetnim dihanjem!” 
„In če bo duhovnik res šokiran ob tem, kar mu povem?” „Pošlji ga k meni!” .... 

 Vedno sem pretresen ...Druga pa(mi je rekla): «Ta duhovnik je bil pa res star. Si 
morete misliti, skoraj je jokal ...  Bilo mi je precej neprijetno, toda to se me je dotaknilo, da sem 
tudi sama začela jokati!«...  ( Ljubljana 2015, str.217, 218)                                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DOPOLNJENA  NAVODILA ZA  PREVENTIVO PRED OKUŽBO V CERKVAH 

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), 

 Zahvala  za pomoč v različnih oblikah vključno z godom sv. Ane, akcijo 
Misjonskega središča MIVA v zahvalo za srečno prevožene kilometre (oddano 

nakazilo za MIVA 820.-€ -oglasna deska) V cerkvi  nas 
je bilo manj, pa več velikodušnih, pobuda »Kupim 
kozo«, pospravljanje v cerkvi in veroučni sobi ... Mnoga 
mesta za prostovoljce so še odprta. Spodbudo smo 
našli: (beri) 
    ODBOR REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA 
PODELITEV  DRŽAVNIH PRIZNANJ na področju 
prostovoljstva je 30.6.  podelil priznanja.  
  Med prejemniki priznanj je tudi  nasmejani, 
dobrovoljen in energičen Gašper Zevnik, dolgoletni 
prostovoljec Slovenske Karitas. Gašper se je v 
šestčlanski družini učil solidarnosti do drugih   ... itd. 
nam poroča tudi »žarek dobrote« avgust/2020 – glasilo 
slovenske Karitas. 
 Med drugim je dejal, da je priznanje, ki ga je 
dobil iz rok predsednika Republike Slovenije,   .. 
priznanje vsem prostovoljcem  v skupnem 

prizadevanju za lepši jutri: »Prinašati moraš motivacijo, tudi če si vodja, sam ne moreš 
narediti ničesar, pomembna je ekipa.«    

 Zanimiva arheološka najdba. 
V pristanišču v Poreču so našli 2000 let staro rimsko ladjo … Podobne ladijske 

razbitine so našli  tudi v Zatonu pri Ninu in v Caski na otoku Pagu. Vse najdene ladje 
na Hrvaškem so bile večje od te v Poreču ... Tako in podobno se glasijo poročila o 
arheoloških najdbah po časopisih. 

Kristjani ne pozabljamo na to, da je mogoče vedno znova nekaj najti tudi v 
Bibliji –zlasti v svetem pismu NOVE ZAVEZE izpred skoraj 2000 let, čeprav o tem 
ne bo poročalo dnevno  časopisje. Nove najdbe v „stari Božji besedi” so vredne 
naše pozornosti. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------                                         

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 

Oznanila - 02.08.- 09.08.2020         

  poletna  za župnijo  Solkan         –  nadom. štev.: 31/2020   

18. ned. med  
letom 

02.08.2020 

Ob 10.00   
1Od 19.00 -   

      19.30 

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

   +Marija in Jožef Cej 

P.03.08 19.30 v zahvalo /M/ 

T. 04.08. 19.30 za zdravje in vse bolnike 

S. 05.08. 7.00 za dobrotnike /g / 

Č. 06.08. 19.30 za sodelavce  (A) 
po maši češčenje - adoracija 

P. 07.08. 
prvi petek 

19.30 + Andrej 

S. 08.08. 
  Sobota po 1.petku 

19.30 +Mladovan Mirko 

18. ned. med 
letom 9.8, 

2020 

Ob 10.00   
1Od 19.00 -   

      19.30 

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

   za veselje do življenja /gr./ 

   Godovi v tem tednu: P- Martin, menih; T –Janez  Vianney;  
S. -Marija Snežna; Č. - Jezusova spremenitev na gori, P.- 
prvi – obisk bolnikov ; S.-po 1.petku-Dominik, duhovnik 



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

tel.:069 985790. 


