
                Prispevek k  medžupnijskim oznanilom 

ŽUPNIJA SOLKAN                                           

6.velikonočna ned. 02.05.- 09.05.2021 
Int. št.: 18/2021 
 

Medtem, ko nekateri DELAJO PREVEČ drugi delajo 

(pre)malo, beremo v »Družini« na začetku meseca maja, ko obhajamo god sv. 
Jožefa Delavca in praznik dela. Dr. I.Štuhec nas sprašuje tudi, kaj pomeni »red in 
čistoča« za vzgojo mladih in zapiše: «To kar imamo v sodobni družbi za popolno 
napako in  in vzgojni nesmisel je, da naj otroci in mladostniki ne bi delali …« 
Seveda ni mišljeno izkoriščanje mladih, ampak delo in tudi prostovoljno delo, ki lahko 
šteje k neke vrste «doti za življenje«. 
               Kako lepo je videti starše: očete, ki ob sorazmerni pomoči otrok, z ozirom na 
vrsto težaškega dela, dajejo v vsej potrpežljivosti možnost tudi sinovom, da sodelujejo 
pri  kopanju, zidanju, barvanju,  pospravljanju …   in matere s hčerami pri 
gospodinjskih, ročnih delih, ki zajemajo od čiščenja, krašenja  … domače hiše, 
cerkve, veroučnih sob, okolice, vrta …v medsebojnem pogovoru, klepetanju 
neprisiljenem opominjanju, ki bi na kavču ne steklo tako gladko in odkritosrčno. 

Pri vsem tem ne ostanejo  brezposelni poklicni  delavci, v komunali, 
čistilke, vzdrževalci, redarji, delavci v prometu, gospodarji.  Nasprotno, iz izkustva 
lahko podobna dela bolj cenimo in se vzgajamo, da sami »manj svinjamo«- če kaj 
pove ta oster izraz. Mnenje moža in očeta Aleša Čerina pa je tudi, da: »Danes 
preveč ujčkamo otroke in delamo namesto njih (v smislu: samo uči se, bom že jaz 
… )  ter jih v svet spustimo brez delavnih navad in brez osnovnih spretnosti 
(kuhanje, pospravljanje, organiziranje gospodinjskih del, upravljanje z dobrinami.  

Pretekli teden sem ob povabilu, da bi po možnosti v sredo sodelovali pri 
čiščenju cerkve, lahko dokaj v tišini premišljeval tudi o tem.  

Povabilu na pohod (op.: ne strelski!), se je lažje odzvati, pa spet težje kot 
obsedeti pred ekranom. Tudi na pohod je iti lažje kot na romanje na Sveto Goro, 
kjer je nasvetovano tudi »globinsko čiščenje«. 
Dalo bi se razmišljati še o ekskurziji v Višnjo Goro ali  o obisku pokopališča oz. 
udeležbi na pogrebu v Stari Gori.  
Napovedano je, da si bomo poskušali odgovarjati na razna vprašanja pod geslom: 

KAJ PA TI (VI)  PRAVIŠ (PRAVITE)  NA TO? 

Za prvi petek pater s Svete 
Gore za spoved, tudi v pripravi 
na romanje, prav tako obisk 
bolnikov in starejših. Sporočite, 
spomnite! 

Začetek »razpotegnjene« 
devetdnevnice pred birmo,  
/glej pod BIRMANCI na spletni strani župnije 

Solkan s katehezami!/ ki jo začenjamo 
s spovedjo in udeležbo pri maši 
na Sveti Gori ali prej med 
tednom 

9. maja župnijsko romanje 
na Sv.Goro in sicer: 
- peš od ž. cerkve ob 6.30 
- s Prevala ob 8.00 molitev 
križevega pota, 
- možnost za spoved pred in 

med mašo na Sveti Gori, ter na 1. petek /7.5./ v ž. cerkvi -kapela nasproti zakristije. 
 Ne izognimo se  krajši ali daljši peš poti na Sveto Goro in sicer v  hvaležnosti, če  
zmoremo in kolikor zmoremo, vsak po svoji presoji; 
Birmanci sodelujejo pri križevem potu ali po dogovoru na svoj način. 
   Šmarnice za odrasle - Jakobovo pot pod naslovom »CAMINO, ki se začne na 
koncu«.  Mlajši, osnovnošolci berejo lahko o svetnikih v kapeli in sodelujemo pri maši, 
če bo možno, sicer po navodilih NIJZ in naših škofov. 

3. maja po večerni maši je  srečanje ŽPS  z dnevnim redom na vabilu in razno.. 

                                                                      

Nedeljske maše  poletje , 2021 

Ob nedeljah in praznikih na spisku v vetrolovu /z 

oznako ob zapor.št./ ali s sporočilom na 041 549 535 

potrjujemo svojo navzočnost pri maši, do predvidene 

omejitve na 20 kvadr. metrov. Po nedeljski maši ob  

cca 11.00 in cca 20.15 je v cerkvi možnost za prejem 

sv. obhajila. Enako za spoved – zakrament sprave in 

po dogovoru. 

 KAJ PA TI (VI)   PRAVIŠ (PRAVITE) NA … ? Pod tem naslovom, si bomo v 

neposredni pripravi na birmo in med počitnicami, dopusti,  poskušali odgovarjati na 

predloge: n.pr. o pogovoru, denarju, o molitvi ter življenju po veri in drugih 

opažanjih  v svetu in doma. 

5. veliknoč.  - 

ned. 
02.05.2021 

10.00 
19.00 

19.30  

župnijska m. za žive in + 
šmarnično branje in litanije 
MB 

p.n.v. 

 P. 03.05.Filip in 
Jakob,apost.  

19.30 +Jožef Koršič (s) 

T. 04.05. 
Florjan(Cvetko)  

19.30 +Cvetko Vendramin 

S.05.05. 
Gotard, menih  

19.30 +Odi Komel (kot OSM) 

 Č.06.05. 
Dominik Savio 

19.30 
   po maši 

p.n. - in za strežnike 
adoracija -molitev pred Najsvetejšim 

P.07.05. – 
prvi petek - 
pater za spoved 

19.30 
 
za žive in ++ sorodnike 

S.08.05 -sobota 
po 1.petku 19.30 za  duhovne poklice 

6. veliknoč. 

ned.-turizma 
09.05.2021 

Na Sv. 

 

19.30  

Gori : ob 10. uri župnijska 
m. za žive in  + tudi  škofa 
Metoda na njegov rojstni dan 

v župnijski c. -p.o.n. 

https://zng.si/2021/02/18/nedeljske-mase/
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