
 

Odmev na  

dogajanje , ki zaznamuje 
tudi naš čas. V času 
komunizma je bil Tomaš 
Halik, profesor sociologije 
na praški univerzi, skrivno 
posvečen v duhovnika;  on 
je ob krizi s korona virusom 
za Cerkev dejal, da je pred 
nami izziv, da na novo 
poiščemo Kristusa in « 
naj ga ne iščemo med 
mrtvimi ... »Vstal je, ni ga 
tukaj ...«;   

 »Pridite in videli boste« pa je geslo festivala V Medžugorju. Na 
31.Mednarodnem molitvenem festivalu mladih v Medjugorju, je mlade nagovoril 
tudi kardinal V.Puljić in prepričljivo sporočil mladim, da za kristjane predstavlja 
upanje Vstali, ki nas 
opogumlja in vodi ...da se 
ne bojimo  življenja. 
Marija pa je tista ki nas bo 
peljala  k Jezusu; obenem 
je spomnil, da  »še nikomur 
ni uspelo, da ne bi v 
življenju trpel. Križ je naša 
identiteta...mlade je 
povabil, če so obremenjeni 
s hibami ...dirko za  užitki ... naj stopijo na pot za Jezusom, ki je pot, resnica in 
življenje. Ne bojte se življenja!  

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

 Papež Frančišek dodal nove vzklike v  Lavretanske litanije 

M.Božje, in sicer:  

po vzkliku »Mati Cerkve« bomo odslej dodajali: Mati usmiljenja 

po vzkliku »Mati milosti Božje«  bomo dodajali še:  Mati upanja ,  

in po vzkliku »Pribežališče grešnikov« pa: Tolažnica beguncev. 

 Na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja (14.8.) smo v 

župniji povabljeni, k udeležbi pri maši in procesiji z lučkami na 

Sveto Goro, ob 20.00 - na predvečer praznika 

 Naj bo praznik Marijinega vnebovzetja tudi  neke vrste opomnik, 

da z zakramentom sprave , odločitvijo za spoved –zlasti če v tem letu 

še nismo pristopili k zakramentu Božjega usmiljenja – na Sveti Gori, 

Logu pri Vipavi ali v kakem drugem Marijinem svetišču, »pometemo  

    svojo hišo«  ... 

MOLITEV POSVETITVE SLOVENSKEGA NARODA MARIJI 

Sveta Devica Marija! Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila, 

ga rodila in si z njim pod križem trpela.                                                                             

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka 

nas je varovala skozi vso zgodovino.                                                                     

  Tebi izročamo sami sebe, da bi 

  v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.                                          

Tebi izročamo naše družine, da bi 

bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote                    

  Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi 

  v zvestobi evangeliju gradila edinost.                                                   

Tebi izročamo slovensko domovino, da bi 

napredovala v luči vere in krščanskega izročila.                                                              

  Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi 

  ostali zvesti Bogu in svoji domovini.                                                      

  Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.                   
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči 

Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, 

ki živi in kraljuje vekomaj. 

Amen.                                                                                                                       

Ali bolj preprosto:                                                                                                   

O Gospa moja o Mati mojaTebi se vsega darujem, da se ti vdanega 

skažem, tidanes posvetim svoje oči,svoja ušesa, svoja usta, svoje srce, 

sebe popolnoma vsega,ker sem torej tvoj o dobra Mati, varuj me in 

brani me kakor svojo last in posest. Amen 

--------------------------------------------------------------------------------------                                         
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Oznanila - 09.08.-16.08.2020         

  poletna  za župnijo  Solkan         –  nadom. štev.: 32/2020   
19. ned. med 
letom - 09.08. 

2020 

Ob 10.00   
1Od 19.00 -   

      19.30 

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

   za veselje do življenja /gr./ 

P.10.08 19.30 + Ivanka Kavčič in Koren I. 

T. 11.08. 19.30 p.n. 

S. 12.08. 19.30 +Drago Nusdorfer 

Č. 13.08. 19.30 za otroke 
po maši češčenje - adoracija 

P. 14.08. 7.00 p.n. 

S. 15.08. 
  VNEBOVZETJE 

D.MARIJE 

10.00 
 

19.30 

za žive in + iz župnije 
za nove duhovne poklice in 
zvestobo poklicanih 

20. ned. med 
letom 16.8, 

2020 

Ob 10.00   
1Od 19.00 -   

      19.30 

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

   p,n. 

   Godovi v tem tednu: P-Lovrenc; T –Klara(Jasna);  S. –Ivana 
Š.. Č-Poncijan, pp., P.-Maksimiljan Kolbe S.- zapov. praznik M.V. 


