
 

EVANGELIZACIJA ALI 
ZAKAJ JESTI  PEPEL, 
ČE LAHKO  UŽIVAMO 
BOŽANSKO DOBER 
KRUH 
Oddaja Globine v kateri so na radiu 
Ognjišče gostili župnika iz Slovenj Gradca 
Simona Potnika se je dotaknila teme o 
evangelizaciji. Evangelizacija  je beseda, 
ki je komu težje razumljiva. Bila pa je 
rdeča nit tokratne oddaje tudi pod 
naslovom: 

Pričevati, ne 
prepričevati 
Še ena od misli, ki nasprotuje 

evangelizaciji oz. se kritično sooča z 

njo, je ta, da mišljenje drugih ne 

moremo spremeniti. Morda celo to ni 

naša dolžnost in ne smemo posegati v 

intimnost in da moramo vsakemu 

človeku pustiti svobodno 

razmišljanje. »Evangelizacija ravno 

to omogoča, avtonomijo svobode. 

Ne morem in ne smem drugega 

spreminjati. Drugega lahko ljubim, mu prihajam naproti, se učim z njim in iščem 

resnico. To je evangelizacija in to je lahko izziv za kristjana, čeprav smo bolj 

»mutasti«, ker ne upamo prinašati luči. Vpašanje je, koliko se sami skrivamo po 

kleteh in v sencah. Kristjan prinaša in žari! Ne posiljuje, ne maltretira, ne spreminja 

sveta, ampak je v prvi vrsti klic v meni, jaz se moram spreobrniti in povabiti v 

ljubezen, v odnos z Gospodom. Omogočam ti srečanje, ker srečanje osrečuje. Ni 

pomembno, ne kdo, ne kaj si, znotraj tega srečanja omogočim srečanje z mojim 

najboljšim Prijateljem, ljubim Bogom. Tu se zgodi evangelizacija. Učimo se pričevati, 

ne prepričevati.« 
                 Tudi preganjani kristjani nas prepričujejo o moči pričevanja. Misel namenjena zakoncem, je še  
dodatno zagotovilo, katera pot je prava: «V mojem odnosu z nekim  ti mora biti moja drža  hkrati drža 
nasprotovanja in povezovanja. V dobri zakonski zvezi se je treba drug drugemu postaviti predvsem 
nasproti; to pomeni, vstopiti moram v odnos z drugim, a ostati vedno jaz sam. ...V nasprotnem primeru ... bi 
to pomenilo izginjanje jaza.... znašli bi se pred bolestno situacijo, in sicer v ljubezenskem odnosu, kjer se 

oba zakonca počutita srečna, eden v vlogi gospodarja in drugi v vlogi podrejenega. A v obeh primerih 
izgine individualnost.  
( Ignacio Larranaga, Srečen zakon) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Verouk po objavljenem urniku. Odpade samo ena ura v torek ob 17.00  
 

 Prvoobhajanci imajo ponovno spoved v torek popoldne, v povezavi z veroukom. 
 

 Možnost za spoved odraslih, sorodnikov naših prvoobhajancev bo v petek, 25.sept 
v Solkanu ob 19.00. Spoveduje pater s Sv. Gore in župnik. 
 

 Dragi starši! Koristna in zame osrečujoča so bila srečanja z vami ob vpisu k verouku. 
Vem, da smo s časom omejeni; tisti, ki ste prejeli vpisni list po otrocih ste vabljeni, da 
izpolnjenega izročite na srečanju v sredo, 23.9. v veroučni sobi v nadstropju po 
maši ob 20.15. V kolikor ne morete, se srečamo posamično, na kratko, nekaj mirnih 
trenutkov v času, ki ga boste predlagali vi. 
 

 Prvoobhajanci (10) se nam predstavljajo: Danes, v nedeljo 20.9. bomo zanje lahko  
bolj zavzeto molili vsi navzoči; Ker starši niso sprejeli  popoldanskega predloga za 
praznovanje, nas prosijo, da v nedeljo 27,9 na praznik ob 10.uri pustimo mesto 
domačim in sorodnikom ter  se udeležimo nedeljske maše v soboto ali ned. zvečer, 
oz.  v kateri od drugih cerkva v bližini ali daleč. 
 

 Prispevek za veroučne knjige (v kolikor še ni poravnan) in priporočen dar za stroške 
ob verouku na družino, oddajte kar v ovojnici z izpisanim namenom in zneskom. 

Skupna oznanila :                                                                                                                                             

 SVETI HIERONIM  je izbran za glavnega zavetnika Škofije . Vabljeni na praznovanje v soboto ob 
razglasitvi v navzočnosti nuncija v Kopru, kot tudi v nedeljo ob 16.00 k praznovanju na Nanosu pri cerkvi sv. 
Hieronima.                                                                                                                                                                    

  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 
 
 

Oznanila -          20.09. – 27.09.2020         

za župnijo  Solkan                                                 –  int.  štev.: 38/2020   
25 ned. med 
letom 20.09. 

2020 

10.00 
          19.00 - 

19.30 

  Za uspešno šolsko in veroučno. leto 
+Adoracija –molitev pred Najsvetejšim 
+ Ada Furlan      (osmina) 

P. 21.09. 19.30 za vse ++Komel in Boškin 

T. 22.09 19.30 + druž. Golob, Valentinčičeva 26 
 

S. 23.09 19.30 +Milojka Srebrnič Györfi 

Č. 24.09 19.30 V čast bl. Antonu M. Slomšku 
-   po maši adoracija-molitev 

P. 25.09 7.00 p.o.n. 

S. 26.09. 14.00 

19.30 
-»Stična« v Novi Gorici -prijava  

za žive in ++ župljane (nam.20.09.) 
26 ned. med 
letom 27.09. 

2020 

10.00 
          

 19.00 - 

19.30 

Skupna župnijska maša za žive in +  
PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 

- Adoracija –molitev pred Najsvetejšim 
... 

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. 

https://radio.ognjisce.si/sl/230/oddaje/32025/evangelizacija-ali-zakaj-jesti-pepel-ce-lahko-bozansko-dober-kruh.htm
https://radio.ognjisce.si/sl/230/oddaje/32025/evangelizacija-ali-zakaj-jesti-pepel-ce-lahko-bozansko-dober-kruh.htm
https://radio.ognjisce.si/sl/230/oddaje/32025/evangelizacija-ali-zakaj-jesti-pepel-ce-lahko-bozansko-dober-kruh.htm
https://radio.ognjisce.si/sl/230/oddaje/32025/evangelizacija-ali-zakaj-jesti-pepel-ce-lahko-bozansko-dober-kruh.htm
https://radio.ognjisce.si/sl/230/oddaje/32025/evangelizacija-ali-zakaj-jesti-pepel-ce-lahko-bozansko-dober-kruh.htm


ZA  SKUPNA  OZNANILA: 
--------------------------------------------------------------- 

  Katehumenat s pričetkom v nedeljo, 21. februarja ob 17. uri, tokrat v Vrtojbi. 
  Sklep GPO z dne, 2.septembra 2020 na Sv.Gori glede verouka: Priporočen dar za 

verouk na družino 20€;  
 Vpisnica za verouk je tudi na spletni strani SKU; pri verouku vsi maske; držati se 

navodil NIJZ. 
 Zavetnik naše škofije sv. Hieronim (glej Sporočila slovenskih škofij št. 9). 
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