
  V tednu po 6.septembra nadaljujemo  z rednimi veroučnimi srečanji vseh vpisanih. 

 V prihodnjem tednu  imamo srečanja po veroučnem urniku za prijavljene.  Še vedno  so,  kot smo že v 
mesecu juniju načrtovali, povabljeni k vpisu vsi,  razumljivo tudi  tisti, ki vstopajo na novo. Za vpis je 
možnost še v prihodnjem tednu: v popoldanskem času od srede, 9. sept. -do sobote, 12. septembra 

(Op.: Ne pon. in torek med veroukom in mašo) in  po dogovoru, v navzočnosti enega od staršev/skrbnikov, 
da se pogovorimo  z župnikom ... nabavimo veroučno gradivo,  namenimo po možnosti  priporočen dar 
na družino za materialne stroške verouka. 

 Potrebna je: VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI  in  dogovor  o upoštevanju okoliščin in danosti v 
katerih živimo.  Načrtovani veroučni urnik zlasti za birmanske kandidate 8. in 9. razreda predvideve  tudi 
birmanske skupine (skupaj 4) razdeljeni, po izkušnji preteklega leta.  
 Župniki župnij, ki imajo v tem pastoralnem letu birmo so naprošeni, da do 25.septembra pošljejo svoje 
predloge za datum vizitacije oz. birme. Prosijo, da navedemo vsaj dva datuma. 

 Srečanje s starši in prvoobhajanci pri in po maši ob 10.00 vse tri nedelje, 6. ,13., in 20.septembra                                                           
 Stopamo v teden molitve za duhovne poklice pod geslom: »Duhovni poklic, zaklad v glinasti posodi« 

s sklepom 13.sept., in  z uro 
molitve pred Najsvetešim 
(19.00) in večerno mašo ob 
19.30                                   

 Načrtujemo srečanje za 
ŽPS v mesecu septembru 

 SVETI HIERONIM – 
GLAVNI ZAVETNIK  ŠKOFIJE 
KOPER;   S kongregacije za 
bogoslužje je Škofija Koper 
dobila potrjen  Lastni 
bogoslužni koledar, v katerem 
je za glavnega zavetnika 
škofije postavljen sv. Hieronim, 
duhovnik in cerkveni učitelj, ki 
goduje 30. septembra. 

 Slovesna razglasitev zavetnika škofije je predvidena v soboto, 26.septembra 2020 ob 10. uri v koprski 
stolnici. V nedeljo 27. septembra 2020 ob 12. uri pa bo prvi škofijski romarski shod v čast glavnemu 
zavetniku škofije pri sv. Hieronimu na Nanosu. Slovesni praznik glavnega zavetnika škofije bomo po  vseh 
župnijah praznovali na njegov god 30. septembra 

 Zato naj nam pandemija nikakor ne služi kot izgovor za opustitev nedeljske sv. maše v domači župniji. 
Vera ni nauk, temveč odnos, ki ga živimo. Kolikor najdemo časa za odnos, toliko nam ta oseba pomeni in 
toliko nas ta odnos tudi oblikuje. Ko najdemo čas za Boga, nam On daje moči, da ne omagamo pod bremeni 
zunanjega sveta in pod notranjimi strahovi. (Pastoralni portal:pridi.com) 

 
KATEHEZA V NOVEM ČASU – IZZIV IN PRILOŽNOST 

Benediktinec in avtor številnih knjižnih uspešnic z duhovno vsebino, Anselm Grün, se v času koronavirusa 
po poročanju Kathpress posveča razmišljanju, kako ljudem, ki so se odvrnili od Cerkve, a še vedno iščejo, 
nagovoriti na način, ki bo naslovil njihovo hrepenenje.                                                                                      
 Grün poudarja, da je skupno obhajanje bogoslužja zelo pomembno, a tudljudje, ki so se 
od Cerkve oddaljili, v sebi še vedno nosijo hrepenenje po Bogu, ozdravljenju, duhovnosti. Kristjani 
smo pri nagovarjanju slednjih lahko uspešni le, če vanje verjamemo, če jih pozorno poslušamo in 
začutimo, kaj jih resnično prizadene. Tudi ti ljudje želijo svoje življenje osmisliti. 

Sam ljudem daje upanje, da svet ni v rokah politikov in virusa, ampak v Božjih rokah. Tudi, če je današnji 
čas poln negotovosti, imam v Bogu razlog, ki ga ni mogoče uničiti. Božji Duh deluje tudi v krizi in prebuja 
nove možnosti, nova razmišljanja in novo hrepenenje, pravi Grun. Na ta način omogoča novo sožitje 
odgovornosti. Kriza nam sporoča, da se lahko okužimo med seboj tako v negativnem kot tudi 
pozitivnem pomenu besede. 

  V istem tednu, ko imamo v mislih in naši molitvi prošnjo za duhovne  poklice,  pa  zaznamujemo 
tudi  teden vzgoje. Zelo primerno je da se spominjamo vzgoje na začetku šolskega in veroučnega leta. 
Tudi domovinska vzgoja je del prizadevanj za skupno dobro.    Spodbuditi želimo ljubezen do domovine 
in hvaležnost za s amostojno državo Slovenijo. V tednu vzgoje bi se radi Bogu zahvalili, da imamo svojo 
državo, da imamo svoj jezik, da imamo svoj kos zemlje, da imamo vse, kar imajo sodobne države. 
Imamo demokratično politično ureditev, ki je nasprotje totalitarni oblasti. Tudi to je Božji dar. Radi bi 
prebudili veselje, da smo, kar smo. Da bi cenili sebe, svoje sosede, sošolce, sodelavce, sovaščane in 
someščane. Čeprav so drugačni od nas in mislijo drugače.                                                                                                         
 

 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in koledar 2020/2021 zastavljo dobrodelno 
akcijo drugače, kot pretekla leta. Dostavili so nam toliko koledarjev, kot pretekla leta in ga lahko 
prevzamete sami, ter dar posredujete s priloženo položnico- brez  plačila provizije. Več o namenu 
zbranih sredstev in delu na spletni strani: www.drustvo-vzd.si  
------------------------------------------------------------------------------------ 
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 

 

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. razr. 

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. 

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. 

P. 07.09. 19.30 +Karmelina in Dušan Semič 

T. 08.09 19.30 +starši Rajmond in Helena Jug 

S. 09.09 19.30 +starši Cvetkoin Stanislava Klinec 

Č. 10.09 19.30 + Lišter 
po maši češčenje - adoracija 

P. 11.09 19.30 + Ličen Gabrijel in Milena 

S. 12.09. 19.30 + Maruška Urbančič  (30.dan) 

24 ned. med 
letom 13.09. 

2020 

Ob 10.00   
1Od 19.00 -   

      19.30 

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

    

Oznanila -  od 06.09. – 13.09.2020         
 za župnijo  Solkan                                                  –    nadom. štev.: 36/2020   

Vrni svoje podpisano veroučno spričevalo; dar  za materialne stroške; poskrbi za knjge 

knjigeknjigepripomočke ... 

http://www.drustvo-vzd.si/

