
 
 V času, ki je do začetka 

pouka in verouka, so vsi 
veroučenci v prisotnosti  enega 
od staršev ali skrbnikov, 
vabljeni k vpisu in dogovoru o 
poteku verouka. Srečamo se v  
času ki si ga izberejo (tel. 041 
549 535) in sporočijo in  še 
posebej starši otrok ob žačetku 
osnovne šole, ki želite z vpisom 
otrok k verouku sodelovati pri 
uvajanju v življenje po veri. 
Upoštevali bomo pismo ob koncu 
leta, ki ga najdete tudi na spletni 

strani župnije Solkan v oznanilih po 21.juniju 2020. 
   Možnost za zakrament sprave v povezavi z večerno mašo oz. po dogovoru 
ob drugem primernem času. 

Aktivizem ali sprejemanje daru?    V 

verskem tedniku Družina  pod gornjim naslovom nas lahko nagovori  tudi sklep 
razmišljanja: Bistvo bogoslužja je v tem, da se odpremo delovanju Očeta, ki ga 
v nas učinkovito vrši po Svetem Duhu, ko nas  dela za živo občestvo Telesa 
njegovega Sina. 
Bogoslužje ni izraz 
naše dejavnosti 
do Boga, ampak 
sprejemanje 
njegovega daru, ki 
nas preobraža. In 
ko človek postaja 
nov v načinu 
bivanja, mišljenja  
in delovanja, je to 
nemogoče skriti. To 
postane privlačno 
in postaja 
pričevanje. 
Pričevanje pa je 
prepričljivo, ko je 

živeto z drugimi sredi dogajanja časa in tam, kjer se odvija življenje vseh. 
Morda bo treba spet poiskati navdih pri prvih obdobjih, da se bo naša dejavnost 
osredotočila in preusmerila tja, kjer ljudje živijo in delajo, ker je neločljiva od 
pričevanja.  
 

SKUPNA OZNANILA 

 23.avgust – dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov. Molimo za mir in pokoj rajnim , 

ter spravomed živimi. 

 23.avgust ob 14.15 na Sveti Gori  srečanje ob sklepu poletnih tednov duhovnosti. Vabljeni 

mladi pa tudi drugi udeleženci duhovnih vaj na različnih lokacijah doma in v tujini. 

 COVID- 19 . V skladu z ukrepi vlade za preprečitev širjenja bolezni smo še naprej vabljeni 

k odgovornemu ravnanju tudi v cerkvah, kar zajema - kot že prakticiramo: 
- obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih, 
- distanco vsaj 1.5 m  in razkuževanje rok. 
-  zapisovanje in oddajanje telefonskih številk (ob nedeljah in praznikih) v škatlo, da odgovorni v 
času do 30 dni lahko v primeru okužbe kontaktirajo udeleženc, potem pa  se uničijo. 

 Skupna priprava na krst je predvidena  spričetkom 2. septembra.  Predhodno se oglasite in 

prijavite pri župniku svoje župnije. 
 

 Dan družabnosti in razvedrila za duhovnike in redovnike , 26.08. v Goriških brdih. 
 

DOGODKI V BLIŽNJI PRIHODNOSTI: 

 Pastoralni tečaj za duhovnike in druge pastoralne sodelavce v Strunjanu, torek, 1.sept. ob 
9.00 
 

 Teden molitve za duhovne poklice: 6.- 13. sept., molitveni dan  
po posameznih župnijah v nedeljo, 13.septembra z geslom:  
»Duhovni poklic- zaklad v glinasti posodi.«  Molitveno bomo zaznamovali zlasti nedeljo 
13.septembra ob sklepu tedna molitve za duhovne poklice. 
 

 19. septembra 2020 bo dogodek »Stična mladih« letos v prilagojeni izvedbi na 34 lokacijah 
v Sloveniji. Nam najbližja v Novi Gorici od 14.00 dalje   in z možnostjo sklepa dneva  na Mirenskem 
Gradu pri procesiji z lučkami in udeležbo pri adoraciji na vigilijo glavnega  praznika Žalostne 
Matere Božje. 
 

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

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.:069 985 790 

21. ned. 
med letom 

23.8,2020 

Ob 10.00   
1Od 19.00 -   

      19.30 

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

  + starše Makarovič 

P.24.08 19.30 za sorodnike in dobrotnike 

T. 25.08. 19.30 ++ Tomažič 

S. 26.08. 7.00 p.n. 

Č. 27.08. 19.30 ++Koršič Alojzija in Ludvik 
po maši češčenje - adoracija 

P. 28.08. 19.30 + Jožko Bašin (1.obl.) 

S. 29.08.   -  
19.30 

zakrament sv.zakona: Kristina  in Rok 
  p.n. 

22. ned. med 
letom 30.08. 

2020 

Ob 10.00   
1Od 19.00 -   

      19.30 

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

  + Mario Živec in starši 

Oznanila - 23.08.- 30.08.2020         

   za župnijo  Solkan         –                             nadom. štev.: 34/2020   


