
              Prispevek k  medžupnijskim oznanilom 

ŽUPNIJA SOLKAN                                           

6.velikonočna ned. 09.05.- 16.05.2021 
Int.št.: 19/2021 

MEDJUGORJE, LURD, FATIMA so 

kraji, ki jih lahko najdemo na zemljevidu našega časa, in nekatere,  brez večjih težav 
lahko obiščemo. Imena teh krajev bi zaman iskali v Svetem pismu, tako kot bi zaman 
iskali  naše rojstne podatke v zapiskih iz 15. stoletja. V 15.stoletju živeči ljudje, pa bi 
težko razumeli, in kako bi razumeli,  če bi jim nekdo govoril o tehničnem napredku ali 
načinu življenja, ki ga bomo živeli zemljani v začetku 21.stoletja. Ali  si lahko 
predstavljamo ta: »kako bi ….« 
            Kaj pa, ko mi slišimo o preteklih dogodkih, ali dopuščamo možnost, da 

lahko v njih najdemo nekaj, kar potrebujemo za ta, naš čas? 
  Upokojeni  nadškof dr.M.Turnšek v Sporočilih slovenskih 
škofij (maj./2021) nam duhovnikom, pa velja na nek način za 
vse: « …Vmes je 13.maj, obletnica prvega prikazanja v 
Fatimi. Podoba in pomen družine se v zahodni družbi 
razkraja že nekaj časa. A trdno verujem, da se ne bosta 
povsem razkrojila, saj je družina Božja ustanova.  Vstali 
Kristus, ki je sam okusil sladkost in potrebnost življenja v pristni 
družini…   Prav zaradi (božjosti) družine se sile zla v družino 
neutrudno zaganjajo. Kardinalu Caffarri je s. Lucija, fatimska 
vidkinja, posredovala Marijino misel, da Satan poskuša uničiti 

dva stebra stvarstva tako, da oblikuje »antistvarstvo«. Pismo je  sklenila: »Oče, prišel 
bo trenutek v katerem bo odločilna bitka med Kristusovim kraljestvom in kraljestvom 
Satana potekala na področju zakona in družine. In tisti, ki bodo delali za dobro 
družine, bodo izkušali preganjanje in preizkušnje. A ni se treba bati, kajti Marija 
mu je že zmečkala glavo.« 

Kardinal je ugotavljal (kot je navedeno), da resničnost »bitke« živimo danes. 
Sveto pismo  nam govori tudi, da je Bog človeka ustvaril »kot moža in ženo… da bosta 
eno telo …« z naročilom…, ki je za vse, ki sveto pismo sprejemamo kot sveto - Božja 
beseda. 
 Upokojeni nadškof M.Turnšek pa nagovor sklene z besedami: «Želim vas 
spodbuditi, dragi bratje, da upočasnitev pastoralnega »tempa«, ki ga je prinesla 
epidemija covida-19, uporabimo kot priložnost, da na nov način zastavimo temelje 

pastoralnega dela. Pri tem se ne izmaknimo odločilni »bitki«. Ne prezrimo 
spodbude, ki nam jo dajeta leto sv. Jožefa, ki je strah hudobnih duhov, in leto 
družine, ki v svojem srcu nosi Marijo Božjo in našo Mater. 
Naj nas oba zaščitita v boju zoper zlo!  
 Ko torej mi poslušamo o preteklih dogodkih in se držimo Božje besede, nanjo 
lahko odgovarjamo z molitvijo sedaj, v času, ki nam je podarjen, dokler nas Gospod 
ne odpokliče.. Osebni odnos z Bogom v molitvi nas duhovno krepi in pričevanja mnogih 
prepričujejo, da zaupanje v Božjo pomoč jasni pogled in prepoznavanje, da ne 
dopučamo rasti plevelu, misleč, da je plemenita rastlina pričakujoč od nje sad. 

              Čeprav brez prevoda 
in slovenskih podnapisov 
imamo pričevanje o 
odpuščanju in pomenu 
družine za naš čas tudi v: 
Intervju s kardinalom Vinkom 
Puljićem - YouTube 

www.youtube.com › watch 

 
1.5.2021 · Prenesel Nanovo Rođeni 

  »Razpotegnjena« 
devetdnevnica pred birmo: 
1.dan devetnevnice  - 9.5,  
/glej pod BIRMANCI na spletni 
strani župnije Solkan s 

katehezami!/ ki jo začenjamo s spovedjo in udeležbo pri maši na Sv. Gori  
2.dan devetdnevnice  na vnebohod – 13.maja – pri šmarnicah ob 19.00 – oz.en večer med 
tednom, če je v četrtek, na nezapovedan praznik vnebohoda, nepremagljiva ovira. 
3. dan devetnevnice: ned. 16. maja  - bolj priporočeno pri večerni maši. 
Birmanci sodelujejo  po dogovoru na svoj način. 

 Šmarnice za odrasle in mlajše - vabljeni tudi na spletu. 
Verouk v tem tednu v cerkvi za skupine 7., 8. in 9.razreda v ponedeljek ob 

običajnih urah  (15.00, 16.00 in 17.00). /maska!/ 
Srečanje vsaj enega od staršev naših birmancev -v četrtek, 13.maja  po maši, ob 

cca 20.00 v cerkvi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Župnija Solkan, Mizarska 18 5250 SOLKAN   (www.zupnija-solkan.si 

jozko.bric@rkc.si) 

6. veliknoč. ned.-
turizma 
09.05.2021 

Na Sv. 

 

 19.30  

Gori : ob 10. uri župnijska 

m. za žive in +šk.Metoda 

na rojstni  dan župnijski 

c. -p.n.v 

P. 10.05. 19.30 +Nusdorfer Zorka, Roman 

T. 11.05.  19.30 + starši Baskar 

S.12.05 19.30 +druž. Pavšič, Zavadlav 

Č.13.05.- 
VNEBOHOD 
Srečanje vsaj z enim   

19.00 

19.30 
  od staršev 

 po maši 

 -molitev pred Najsvetejšim 

+Milojka Srebrnič Györfi 
 
naših birmancev                                                         
v cerkvi  

P.14.05. –  
19.30 

v čast in za Božje 
usmiljenje 

S.15.05 - 
19.30 

v čast M.B. za zdravje 
družine (SJ) 

 7.veliknoč.- ned. 

sredstev družb.  

obveščanja 16.05.2021 

10. 00 

19.30  

župnijska m. za žive in +  

+ mama in stari starši                
                   Živec- Bandelj 

http://www.zupnija-solkan.si/
mailto:jozko.bric@rkc.si

	Prispevek k  medžupnijskim oznanilom
	ŽUPNIJA SOLKAN                                           6.velikonočna ned. 09.05.- 16.05.2021
	Intervju s kardinalom Vinkom Puljićem - YouTube


