
Popravek  : 
 Z oktobrom večerne  svete 

maše ob 19.uri; ob koncu okt. 
prehod na 18.30 

 Molitev rožnega venca - 20 
minut pred mašo. Ko v župniji ni 
maše, je molitev rožnega venca ob 
uri, ki je predvidena za mašo. 

 Uresničujmo naročilo   iz 
Marijinih prikazovanj v Fatimi: » 
Molite  ...rožni venec!«;tudi za mir v 
svetu in srcih ljudi.  
 

 Novi deseterici prijateljev(ic) 
Jezusa v evharistiji voščimo, da 
bi srečno nadaljevali pot;  vsem v 
pripravi sodelujočim, pa zahvala 
z željo, da bi jih tudi v naprej 
podpirali in uključevali v molitev, ter 

s pričevanjem življenja po evangeliju. 
Sodelavcev, ki se trudijo  v smeri izpolnitve 
Božjega načrta ni nikoli preveč ... hudo  bi 
bilo, če se mu  upiramo. 

 Namesto na prvi petek nam je bila dana 
možnost za spoved s strani patra s Svete 
Gore pretekli teden. Spoved – možnost za 
zakrament sprave omogoča tudi župnik v 
povezavi z večerno mašo ali po dogovoru. 
Sv. pater Pij iz Pietrelcine, sv. Janez Vianey 
-Arški župnik, p. Leopold Mandić - 
spovedniki  priprošnjiki za dobro spoved – 
prosite  za nas! 
  Na prvi petek obisk bolnikov in 
starejših. Obisk duhovnika ni nujno vezan 
na prejem zakramentov. Vera v odpuščanje 
in Jezusovo navzočnost v evharistiji, sta 
predpogoj da lahko nekdo želi in se odloči  prejeti  zakrament sprave – spovedi in 
obhajila.  

MOLITEV ROŽNEGA VENCA 
Rožni venec je razdeljen na štiri  temeljne dele. Veseli, žalostni in častitljivi. Sveti oče, sveti 
Janez Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega venca.  Ta molitev nam je posebej 
priporočena v mesecu oktobru.                                                                                                                                                             
Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50 ponovimo eno molitev zdravamarija v enem 
samem delu rožnega venca. Zdi se, da se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda 
molitev rožnega venca ni podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi 

lahko Bog zelo osebno spregovori. 

 

Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci. Poznamo še druge 
oblike te molitve: serafinski rožni venec, rožni venec Božjega usmiljenja ( Op:; Poglej in se 
pridruži se tudi na naši spletni strani petju  skupine iz župnije Senožeče)  in druge.  Danes je 
rožni venec molitev mnogih laikov in družin. Obenem pa je postal skupna molitev vse Cerkve, 
kraj, kjer se različni stanovi v Cerkvi srečamo.   Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, 
ker grobo in nesvobodno preoblikujejo našo dušo, spoznavamo rožni venec kot blago 
šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce. 

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

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 

Prispevki   župnije  Solkan      -    27.09. – 04.10.2020         
                                                                                               –  int.  štev.: 39/2020   
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 
.p. o. n. 

P. 28.09. 19.30 +Dragica Pirš 

T. 29.09 19.30 +Milena in Julij Srebrnič 

S. 30.09 19.30 ... 

        Urnik 
Č. 01.10. 
 ------ 

  maš 

19.00 
---- 

v oktobru ob 19.uri 
+ Maruška Urbančič  (xy) 
-   po maši adoracija - molitev rožnega v. 

P. 02.10 19.00 v čast Jezusovemu srcu 

S. 03.10. 19.00 za duhovne poklice 

27 ned. med 
letom 04.10. 
2020 

  rožnovenska n. 

10.00     
 18.30 - 

19.00 

Skupna župnijska maša za žive in +  
- Adoracija –molitev pred Najsvetejšim 
p.o.n. 
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