
 

Tem otrokom želim biti zgled!   
Podpisati se pod ta naslov, bi bilo smiselno, če  mislim resno. Za nekatere 
bi morda to pomenilo znamenje mladostnega navdušenja, ali  pa tudi 
prebujanje iz zaspanosti ali  zavračanje  ravnodušnega sprejemanja 
dejstev, ob katerih imamo več možnih odločitev. Navedeno pismo pod 
gornjim naslovom  ( predstavitev izpuščena, da bi poskusili vstaviti svoje 
ime   .... ) je s spletne strani KPŠole in se glasi: 

Imam .... (n.pr.22 let). Prihajam .... (n.pr.iz Solkana) ... 
zaključujem s študijem ....  (n.pr. uporabne 
matematike). Z začetkom šolskega leta se je v župniji 
pojavila potreba po novih katehistih. Sprejela sem 
............. in kmalu začutila, da sem s tem dobila novo 
odgovornost. Pa ne samo to, da sem vsak teden točno 

ob uri v veroučni učilnici, ampak odgovornost, da res še poglobim svoje krščansko življenje. Tem 
otrokom želim biti zgled. Zavedela sem se, da znanje, ki ga imam pri svoji starosti ni dovolj obsežno, 
da bi znala odgovoriti na vsa vprašanja. Začutila sem odgovornost, da se vpišem na Katehetsko-
pastoralno šolo (KPŠ) in ga s tem nadgradim. K moji odločitvi pa je zelo pripomoglo dejstvo, da sva se 
za ta podvig odločili skupaj s prijateljico in se zdaj skupaj voziva v ......... km oddaljeno Vipavo. Za 
seboj imam že dva izpita in ni mi žal. Ko v soboto končam s predavanji se čutim notranje duhovno 
bogatejšo. Ko primerjam to, kar novega spoznam, s svojim odnosom do Cerkve in vere, me to 
napolnjuje in gradi mojo osebnost. Zdi se mi, da mi je vsak od predavateljev ogromno dal že s tem, ko 
je sem in tja povedal kakšno svoje osebno razmišljanje, omenil kakšno svojo izkušnjo… Zanimivo se mi 
zdi, kako Bog deluje v mojem življenju. Kako vse obrača na dobro in kakšne, včasih trnove poti ubira, 
da nadomesti dobro s še boljšim in koristnejšim. Potrebno je bilo iti skozi jok in bolečino, da je kasneje 
povsem svobodno prišlo do odločitve za boljše in za koristnejše – za Katehetsko-pastoralno šolo. 
https://kps.rkc.si/      

Preberite tudi: Zakaj se upokojenec odloči, da bo obiskoval Katehetsko pastoralno šolo?                                                                                       

uVODITELJICA s. Jana Rovtar, OSU Kraška 2, 6310 IzolaTelefon: 068/648 478 
Elektronski naslov: kps.kp@rkc.si URADNE URE Voditeljica je dosegljiva predvsem po e-pošti.                                                               

uSrečanje ŽGSveta župnije Solkan naj bi imeli (po možnosti –sporočite) v ponedeljek, 17.avg. 2020 po 
večerni maši cca 20.15 v župnišču.                                                                                                                         

u Udeleženci tednov duhovnosti, duhovnih vaj  za dijake, zakonce-zlasti iz Stržišča, imajo možnost za 
srečanje na Sveti Gori 23. avgusta 2020ob 14.15. Pridružijo se lahko tudi drugi.                                                       

u Dan pomoči pri  urejanju prostorov pred začetkom verouka  namenjen zlasti birmanskim 
kandidatomv torek ob 9.00  ali popoldne od 15.00 dalje.  Približno tri ure. Obleka naj bo primerna tudi 
za prah in pajčevino!                                                                                                 

u Priporočeno je bilo, naj bo praznik Marijinega vnebovzetja tudi  neke vrste opomnik, da z dobro 
spovedjo (z zakramentom sprave), «pometemo svojo hišo«  ... (glej Mt 12,44 in Lk 11,25)  V župniji sem na 
razpolago za spoved zlasti pred večerno  mašo oz. po dogovoru, tudi za veroučence.                                                                                           

Oznanila - 16.08.- 23.08.2020         
  poletna  za župnijo  Solkan         –  nadom. štev.: 33/2020   
20. ned. 
med letom 
16.8. 
2020 

Ob 
10.00 

Od 19.00 - 
19.30 

Skupna župnijska maša za žive in 
+  
 -   češčenje –molitev pred Najsvetejšim       
+ Maruška Urbančič  (OSM) 

P.17.08 19.30 v zahvalo (D) 
T. 18.08. 19.30 + Lučko Paravan 
S. 19.08. 19.30 +  Ana Pavlin (30. dan) 
Č. 20.08. 19.30 ++ Zavrtanik 

po maši češčenje - adoracija 
P. 21.08. 7.00 p.n. 
S. 22.08.   19.30 +Pavla Jakin  (30. dan) 
21. ned. 
med letom 
23.8, 
2020 

Ob 
10.00 

Od 19.00 - 
19.30 

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

   Godovi v tem tednu: P-Evzebij, pp. in mč.; T –Helena 
(Alenka), cesarica ;  S. – Janez Eudes, duhovnik.. Č-Bernard, 
opat., P.- Pij X., papež ; S.- Devica Marija Kraljica N- Roza iz 
Lime 

Tudi karikature in vici na račun spovedi lahko pomagajo, 
da opozorijo na resnične napake ali pa  vplivajo tako da 
zakrament ob »preobilici soli in popra« postane predstavljen 
na neužiten način.    

 

 

 

 

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. 

 


