
 
 

 TEDEN ZA ŽIVLJENJE (4. —11.okt. 2020 ) se je v Ljubljani 

začel v soboto, 3.oktobra s POHODOM ZA ŽIVLJENJE;  tudi z enim od gesel, ki ga 
vidimo na fotografiji zgoraj. 
 Pričevati za pravi odnos do življenja, pa naj bo čisto na začetku 
ali na koncu, pomeni ppričevati za vrednoto, ki jo čutimo, čeprav ima v 
različnih obdobjih zgodovine tudi drugačne pričevalce. 
 Nova številka »Družine« (št.40/2020) omenja tudi novi  
vatikanski dokument, ki brani cerkveni nauk o evtanaziji, ter poudarja 
pomen duhovne oskrbe umirajočih in možnost ugovora vesti zdravnikov. 

 Pismo ugotavlja, da je v ozadju evtanazije »kultura smrti« ali »kultura 
odmetavanja«, - kot se izraža pp.Frančišek – ki najbolj krhke, kot so umirajoči in 
nerojeni, odvrže kot nepotrebne. Pismo potrjuje cerkveni nauk, da je »evtanazija zločin 
proti človeškemu življenju, saj se s tem dejanjem človek odloči neposredno povzročiti smrt 
drugega nedolžnega človeškega bitja«, neglede na okoliščine, ki jo spremljajo. 
 Vredno je prebrati tudi odgovor upokojenega nadškofa Antona Stresa v isti številki 
tednika Družina, ki pod naslovom »Kam gre človeštvo?« na kratko in jasno povzema 
tisto kar je temeljno, da se ne poruši tudi s primero: »Mozartova glasba je še vedno lepa, 
čeprav se ne vozimo več s kočijo, kakor se je on. Še vedno je res, da »ni najbolj 
nesrečen tisti, ki krivico trpi, ampak tisti, ki krivico dela«, čeprav danes ne umiramo za 
istimi boleznimi, kakor so modrijani, ki so to prvi uvideli. 
 »Zlato pravilo« po katerem je treba drugemu storiti, kar si kdo želi zase,  je 
preživelo stoletja in tisočletja. 

               

 Hvala za sodelovanje in 
upoštevanje priporočil, glede 
preusmeritve udeležbe pri maši na 
praznik prvega sv. obhajila.   

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

  Verouk  po urniku  s posebno 
pozornostjo na                                                                                                                   

 Sodelovanje birmanskih 
kandidatov pri molitvi rožnega 
venca ob nedeljah pred sv. mašo po 
sporedu in medsebojnem dogovoru. 
Zaželjeno je sodelovanje tudi pred 
večerno mašo, med češčenjem, tudi 

več drugih starejših udeležencev z vodenjem molitve n.pr. desetke. 
 Uresničujmo naročilo  Marijinih prikazovanj tudi v Fatimi: » Molite...  rožni venec!«  

 

 
 
MOJ OTROK NE HODIL K VEROUKU! NE GREM K 
VEROUKU, MAMI!  je naslednja vsebina v arhivu radia Ognjišče, ki je v času, 

ko so tudi srečanja staršev omejena vredna naše pozornosti. 
 

S. Magda Burger© Katoliška cerkev 

 »Cerkvene in božje 
zapovedi so kot ograja na 
stopnicah našega življenja. 
Dobro je, da imamo 
ograjo. Če se nam mudi in 
imamo lahke noge, se je 
ne poslužujemo. Če pa 
imamo težke noge, smo 
veseli, da jo imamo.«  
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Prispevek k  župnijskim oznanilom  - Solkan,                              
                                 04.10. -11.10.2020–  int.  štev.: 40/2020                                                                                

27 ned. med 
letom 04.10. 
2020  - 

  rožnovenska n. 

10.00     
 18.30 - 

19.00 
Urnik 

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

sv. maš v oktobru ob 19.uri 

P. 05.10. 19.00 + Marija in Franc Černe 

T. 06.10. 19.00  za zdravje družinskih članov 

S. 07.10. 19.00  v čast sv. Jožefu 

Č. 08.10. 19.00 
---- 

+ Marija Batagelj (osmina) 
-   po maši adoracija - molitev rožnega v. 

P. 09.10  19.00 - molitev rožnega venca 

S. 10.10. 19.00 + Ada Furlan         (V.c.) 

28 ned. med 
letom 11.10. 
2020  - 

  

10.00     
 18.30 - 

19.00 

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