
 

 

Prispevek k medžupnijskim oznanilom – župnija Solkan                    
od 25.10. - 1.11. 2020    int.št. 43/2020 

  IZZIVI  IN  NOVE PRILOŽNOSTI 
 DUHOVNE SPODBUDE 

KATOLIŠKIM VERNIKOM. 
Na nedelje in praznike imamo 
možnost pridružiti  se pri prenosu 
svete maše na TV Slovenija 1  in 
drugod . Povabljeni smo k 
prebiranju Božje besede in pri tem 
še bolj spoznati tudi spletno stran 
www. hozana.si, 

Prejemu  duhovnega svetega 
obhajila in imamo tudi možnost, 
prejeti sveto obhajilo izven svete 
maše. 
Okoliščine v katerih smo se znašli 
nam omogočajo, da se »skrijemo« 

kot majhen otrok, ko si položi svojo roko na oči. Omogočajo pa nam, da se duhovno poglobimo v 
molitvi, s prostovoljno pomočjo v družini in župniji;,pri  katehezi ki jo pripravlja Slovenski 
katehetski svet  za osnovnošolce ( glej n.pr. od 19-24. okt.2020).  Morda nas mnoge stvari 
»zbadajo«, ne da bi  skušali videti njihov pomen. 
  Odrasli, starejši smo v svojem času gotovo slišali za nekatere svetnike in 
poznali vsaj delno njihov življenjepis, zlasti življenjepise  zavetnikov mladih: Sv. Alojzij, 
Dominik Savio, Marija Goretti, Stanislav Kostka …  mladim sedanjega časa, pa bo gotovo 
mnogo bližje najstnik,  

 ki je bil 10. oktobra razglašen za blaženega. Njegovo telo sedaj počiva v cerkvi Sv.Marije 
Velike v Assisiju. Rojen je bil 3.maja 1991 v Londonu in umrl 12.oktobra 2006 v Monza – Italija.  
Bil je obenem računalniški genij in osebno  veren, ter s svojim zgledom za veliko mladih 
privlačen. Umrl je  za levkemijo v starost 15 let. 
Posebej ga je prevevala vera v Jezusovo navzočnost 
v evharistiji.  
» Acutis je videl, da številni mladi ljudje v želji, da bi 
bili drugačni, na koncu postanejo taki kot vsi drugi, 
ko se ženejo za tem, kar prek mehanizmov 
potrošništva in razvedrila prednje postavijo vplivni« 
je dejal papež in povzel Acutisove besede, da se 
»vsakdo rodi kot original, a številni umrejo kot 
fotokopije« Naj se to ne zgodi vam, je pozval papež. 

Praznik vseh svetih je namreč praznik vseh, ki so dosegli svetost, tudi najbolj skritih duš in 
neopaznih ljudi, ki so deležni večne sreče pri Bogu. Željo po svetosti prebujajo tudi v nas, ki še 
potujemo skozi zemeljsko življenje. 
 

 Tudi kristjani župnije Solkan in ljudje dobre volje smo povabljeni k uresničevanju 
pobud in konkretnih nalog. Občestvo (p)ostajamo tudi v osebni in skupni molitvi. Tako 
lahko spremljamo naloge in stisko bolnih in zdravih, medicinskega osebja, državnih in  
cerkvenih ustanov ter njihovih voditeljev. 

 Spričo zaostrenih ukrepov (v skladu z odlokom slovenskih škofov.20.10.2020) pred 
širjenjem bolezni v času epidemije, mašuje duhovnik sam, brez udeležbe ljudstva, po 
oznanjenih namenih .(glej tudi spletno stran župnije : zupnija-solkan.si). Mašni namen – do 
nadaljnega- lahko sporočite (naročite) po telefonu na 041 549 535  ali z SMS sporočilom.  

 Povabljeni smo, tako kot v času prvega vala virusa spomladi, da se  ob nedeljah 
pridružimo praznovanju nedelje  s skupno molitvijo  ob radiu ali ekranu pri prenosu svete 
maše, ne v prvi vrsti kot gledalci, ampak kot sodelavci 

Navedene in označene ure  

župnijskega dogajanja  označujejo 
možnost za prejem obhajila,  namenjeno 
posameznikom (družinam) ali tudi po 
dogovoru .  Možnost za spoved – 
zakrament sprave s strani župnika in 
tudi po dogovoru ob bližajočem se 
prazniku Vseh svetih in molitvi za 
odpustek.  

 Skupina 8. in 9. razreda veroučencev 
že ima nalogo, ki jo je doslej uresničil 

manjši del (4%) kandidatov.Ostali so na čakanju. 
Birmanske skupine v času počitnic povabljene (v skladu 
s predpisi za varovanje zdravja) k manjšim delom v 
dobro skupnosti (n.pr. posprava drvi, čiščenje steze na 
Sv.Goro,...cerkve …v soglasju z odločitvijo staršev ali 
skrbnikov.). 

 
     
 

 

  

 

Župnija Solkan, Mizarska ulica 18,  5250 SOLKAN, tel.: 05/300 51 36  

Bric Jožko, žpk. – 041 549 535 

30.ned.med 
letom - 25.10   
žegnanjska 

   Nameni  
10.00 
18.30             

sv. maš -brez navzočnosti  ljudstva;  

 Sv. maša za žive in  ++ župljane 
ob 18.00 - tiha ador. in 18.30 obhajilo  

P. 26.10. 18.30 v zahvalo M.Božji – S.Olga 
T. 27.10.  18.30 za rajne p.n. 

S. 28.10.-  18.30 + Ivan Curk 

Č. 29.10.-  18.30               za rajne – p.n. 
Češčenje  –molitev pred Najsvetejšim 

P. 30.10.-  18.30 za rajne duhovnike 

S. 31.10.  –         18.30 + Janežič Milvija 
VSI 

SVETI – 
01.11.2020 

 10.00  
   - molitev 
 18.30 

Sv. maša – za žive in  ++ župljane 
in blagoslov graobov na pokoplališču 
- ob 18.00 - tiha adoracija  in obhajilo  

 


