
   Oznanila -  od 13.09. – 20.09.2020         
    za župnijo  Solkan                                      –    nadom. štev.: 37/2020       

    
u ZELO NA MESTU 
JE BESEDA 
benediktinskega redovnika p. 
Anselma Grüna že poznana 
pa vredna upoštevanja: »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. Na ta način 
omogoča novo sožitje 
odgovornosti. Kriza nam 

sporoča, da se lahko okužimo med seboj tako v negativnem kot tudi 
pozitivnem pomenu besede. 
u ODPUSTI MI, NATAŠA je naslov knjige avtorja Sergeja Kurdakova, ki 
jo je izdala MD v Celovcu 1987 s podnaslovom: O ruskem Savlu, ki je v v našem 
stoletju postal Pavel.  
      V uvodu,  Vinko Ošlak takole označi avtorja: »Mladega moža je iskal in 
zasledoval Sveti Duh, ko je preganjal vernike; in ko jih je preganjal in začel 
slediti božji svetlobi, ga je, njega, preganjalca in služabnika strukture, 
zasledovala in umorila ta ista struktura« ...zgodba ruskega Savla, ki je postal 
Pavel - in ki je tudi doživel,še ne 22 let star, usodo usmrčenega apostola s tem 
imenom. ...Morda je sploh ena najtežjih »vaj« v krščanstvu ta, da Savlu nenehno 
puščamo odprto možnost, da kdaj vendarle postane Pavel.                                                      
      V eni od policijskih racij nad kristjani piše med drugim tudi o Nataši 
Ždanovi: » ... vdrli smo v hišo in divje vihteli gumijevke... bilo je zelo hrupno – vpitje 
in kriki od vsepovsod ...nisem mogel verjeti! Tam je bila zopet ona – Nataša  
Ždanova! Tudi drugi fantje so jo opazili... »Aleks, rečem ti nikar se je ne dotikaj! 
Nihče se je ne bo dotaknil!« Začudeno sem prisluhnil. Neverjetno, Viktor, eden od 
mojih najbolj grobih mož, ščiti vernico! Umakni se!« je zavpil na Aleksa. »Umakni se, 
ali pa ti bom jaz pomagal!« Varoval je Natašo, ki je trepetala na tleh... Aleks je ves 
razjarjen zaklical: »Sam zase jo hočeš, ali ne?« »Ne« je Viktor zavpil nazaj. »Ona 
ima nekaj, česar mi nimamo! Nihče se je bo dotaknil! Nihče!« 
        Oddahnil sem si ...  Obrnila se je in hitro stekla ven ... 

24 ned. med 
letom 13.09. 

2020 

10.00 
119.00 - 
19.30 

Skupna župnijska maša za žive in  + 
Adoracija –molitev pred Najsvetejšim 
za duhovne poklice in zvestobo 

P. 14.09. 19.30 po namenu Š. 

T. 15.09 19.30 ++Utica, Marija, Vence 

S. 16.09 19.30 +Zorko Harej 

Č. 17.09 19.30 +Angel Peršolja 
-   po maši adoracija-molitev 

P. 18.09 19.30 +Jožef,Jožefa R.inTonica G. 

S. 19.09. 19.30 za + druž. Rožič 

25 ned. med 
letom 20.09. 

2020 

10.00 
119.00 - 
19.30 

Skupna župnijska maša za žive in + 
Adoracija –molitev pred Najsvetejšim 

p.o.n 

        »To je bil eden redkih trenutkov v mojem življenju, ko sem bil globoko 
pretresen. Bilo je podobno kot tedaj, ko je moj prijatelj Saša umrl v Bariševu. Nekaj 
je bilo na Nataši!  Strašno smo jo pretepli. Posvarili smo jo in ji zagrozili. Prestala je 
neverjetno trpljenje, toda zopet se je vrnila sem. Celo Viktorja je pretreslo to 
spoznanje. Zaželel sem si, da bi stekel za njo in jo vprašal. Hotel sem se pogovoriti z 
njo, vendar je že odšla. To junaško krščansko dekle, ki je preestalo tolikšno trpljenje 
v naši rokah,me je obenem ganilo in zelo pretreslo. 
           Kmalu je Nataša zapustila Kamčatko in se vrnila domov v Ukrajino  ... Njeni 
sodelavci v časopisnem podjetju so jo tako zasmehovali in se norčevali iz nje, da ji je 
življenje postalo neznosno  ... Njen dosje sem poslal ... 
Bil sem čudno žalosten, ker je odšla. Prvič sem začutil, da morda verniki le niso 
takšni norci in sovražniki, za kakršne sem jih imel. Nataša je zmedla vse moje 
predstave o njih .... (Sergej Kurdakov, Odpusti mi, Nataša, MD Celovec 1987, str.211-217) 
               ----------------------------------------------------- 
 
 
 
u Načrtovano srečanje za ŽPS bo 14. septembra po večerni maši, ki je ob 19.30                                               
u Verouk po oznanjenem urniku za vse skupine veroučencev. Kdor se še ni vpisal, bo pri verouku 
(če bo navzoč) prejel vpisni list, ki ga izroči staršem. Starše prosim,  da ga izpolnijo in  osebno 
izročijo na srečanju, - termin bo oznanjen – in tudi na spletni strani  župnije: zupnija-solkan.si. Vse 
druge ovire bomo poskušali rešiti  po dogovoru.                                                                                           
u Prihajajoče leto je za našo župnijo leto kanonične vizitacije, ki ne bo združena z birmo; Termin še ni 
določen.     
u Slomškovo bralno priznanje 2020-2021 je nov izziv tudi za našo župnijo. Navedena je literatura, iz 
preteklih let vem, da je nekaj zanimanja. Iščemo animatorja, ki bi sodeloval z branja želnimi, ki  
Jim bo to koristilo pri slovenščini še bolj pa oblikovalo srce  ob skrbo izbranih vsebinah.  

Skupna oznanila :                                                                                                                                             
u SVETI HIERONIM  je izbran za glavnega zavetnika Škofije Koper                                                          
u Vabilo na praznovanje župnijskega zavetnika Marije Tolažnive v ned. 14.09. ob 16. uri sv. maša 
župniji Kromberk.                                                                                                                                        
u V župniji Grgar je to nedeljo, v cerkvi v Batah ob 16. uri maša in blagoslov obeležja ob spominu 
na misijonarja  +Janeza Madona.  Iz zaselka Madoni je bil doma znameniti misijonar, apostol 
brazilskih Indijancev Janez Madon – oče Serafin Goriški (1829 - 1918). Nekdaj župnija Bate ...obsega 
naslednje vasi: Dragovica, Grgarske Ravne z zaselki Zabrdo, Škrlji in Baske, Bate z zaselki Sveto, 
Podlaka in Madoni.                                                                                                                                                          
u  V VEDNOST – dogajanje glede izobraževanja psalmistov:  Spoštovani! Zavod za cerkveno glasbo 
organizira izobraževanje za pevce ki bodo opravljali službo psalmista. Na izobraževanja v prvi vrsti 
vabimo tiste, ki v svojih župnijah psalme že pojejo, vabljeni pa tudi pevci v svojih župnijah, kantorji, 
zborovodje in organisti. Izobraževanje bo potekalo na Ptuju, v Župniji sv. Petra in Pavla (Minoritski trg 
1, 2250 Ptuj). (Op.: Če bo zanimanje, je možno izobraževanje organizirati tudi v našem okolju) 

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


