
 

 »Nebeški Oče ... 

podpiraj nas, da bomo 

vzljubili, kar 

zapoveduješ,in želeli, 

kar obljubljaš.... tako se 

ne bomo navezovali na 

ta svet, ampak si želei 

pravo srečo v Tebi,« 

Tako smo med drugim prosili 
preteklo nedeljo v glavni mašni 
prošnji. Nedvomno si vsi želimo 

sreče, toda prej vzljubiti kar je zapovedano in obljubljeno! Koliko je želje da bi po poti evangelija 
prišli do prave sreče? In prav to lahko postane naše hrepenenje, če zaslutimo bogastvo, ki ga 
lahko izročamo in posredujemo mlajšim, v kolikor prej nagovarja nas odrasle! 
  V prihodnjem tednu še nimamo srečanj po veroučnem urniku, smo pa  kot smo že v 
mesecu juniju načrtovali povabljeni k vpisu za  vse skupine, in razumljivo tudi za tiste, ki 
vstopajo na novo. V praksi  pomeni, da je od srede 2.9. do sobote 5.9..v popoldanskem času 
možen vpis za vse  v navzočnosti vsaj  enega od staršev, da se lahko ozremo tudi v preteklo 
leto  in ugotovimo koliko smo sodelovali  ter kako naprej. 

Potrebna je: VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI  - Spodaj podpisani starš/skrbnik 
vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem, da sem seznanjen s 
programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam  z navedbo  in dopolnitvijo podatkov 
(v kolikor jih že nimamo). 
         Načrtovani veroučni urnik zlasti za birmanske kandidate 8. in 9. razreda predvideve že  
birmanske skupine (skupaj 4) razdeljeni, po izkušnji preteklega leta.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vabim te, da si vzameš nekaj svojega prostega časa za molitev, umiritev  

in srečanje z Gospodom v molku in samoti na puščavi, ki bo v soboto, 5. 9. 2020, v cerkvi 
kapucinskega samostana Vipavski Križ, s pričetkom ob 8.00 uri . 
 

 Starši in otroci, ki se pripravljajo na prvo sveto obhajilo so povabljeni ob nedeljah k 
maši ob 10. uri in  katehezi po maši v dvoranico župnišča v nadstropju, vse nedelje (6.,9. 
13. in 20. septembra). Praznovanje je načrtovano za nedeljo 27. septembra!? 
  V primeru ovir se izjemoma po možnosti  oglasite iste dni, pri večerni in po 
večerni sveti maši ob nedeljah. 

 
 

 

DOGODKI V BLIŽNJI PRIHODNOSTI: 

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

 Prvi petek - obisk bolnikov, starejših in prva sobota v mesecu,  
 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. Potrebne so prijave (Glej:  
http://sticna.net) 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------                                         
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 9857 

 

Oznanila -  od  30.08.- 06.09.2020         
 za župnijo  Solkan                                                  –    nadom. štev.: 35/2020   

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 

P.31.09 19.30 +Franc Rijavec 

T. 01.09. 19.30 za zdravje vseh ljudi  (V.L.) 

S. 02.09. 19.30 + Julij Jug (kot 30. dan) 

Č. 03.09. 19.30 za zdravje vseh ljudi (V.L.) 
po maši češčenje - adoracija 

P. 04.09. 
prvi petek 

19.30 ++ Lapanja 

S. 05.09.   
prva sobota 

19.30 za vse  pozabljene  ++ 

23. ned. med 
letom 06.09. 

2020 

Ob 10.00   
1Od 19.00 -   

      19.30 

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

   za duhovne poklice in zvestobo pokl. 

URNIK VEROUKA V ŽUPNIJI  SOLKAN – 

načrt za leto 2020/21 

 PONEDELJEK     TOREK    
15.00 Skup.A-7.r Skup. B -7.  r. 15.00 Skup. 6.r.  

16.00 Skup. 8.  r.  16.00 Skup. 1. in 2.r.     Skup.  5. r. 

17.00 Skup.C-9r. Skup.  D. -9.r. 17.00 Skup. F 9.  r. Skup. 3. +4.r.     

Mladi- petek zvečer v župnišču  po dogovoru  rezerviran  čas za vas. 
Vpisali se bomo v tednu po 2. septembru in nabavili veroučne  pripomočke 

http://sticna.net/

