
 
 

Prispevek k  medžupnijskim oznanilom    

ŽUPNIJA SOLKAN                                           

BINKOŠTI.; 23.05.- 30.05.2021 
Int.št.: 21/2021  

MOŽNOSTI  ZA  ODLOČITVE 

OBSTAJAJO Ni  mogoče zanikati, da imamo 

možnost izbirati zlo in dobro. Še manj je mogoče vsiliti ali 
prepovedati nekomu, ki se odloča, kar jasno prepozna  za zlo ali 
zanj dobro-dobrino.; vpliv reklame in glasbe n.pr. je že drugo 
področje, kjer lahko zmaguje navidezno zlo ali pa dobro na 
videz (navidezno). 
          Že na prvih straneh svetega pisma beremo poročilo z 

besedami »…da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje, 

prijetno za pogled in dobro za jed, …« (1 Mz 2,9) Tudi »drevo 

življenja« - »drevo spoznanja dobrega in hudega«. Spoznanje, ki 

je sledilo ob odločitvi za sad  »drevesa spoznanja« pa je bilo 

bridko, ker je odločitvi botrovala prevara, ki je imela korenino v 

skušnjavi »postati kakor Bog« 

          Jezusova obljuba, ki je uresničena na binkošti po prejemu 
Svetega Duha, pa nas opo gumlja, da je mogoče hoditi skozi 
življenje  varno, z zaupanjem v moč darov Sv.Duha. Tako ob 
darovih: modrosti, umnosti, sveta, moči, vednosti, pobožnosti 
in strahu božjega – imamo možnost da pridemo tudi do sadov 
Sv. Duha kot so našteti v Gal 5,22»Sad Duha pa je: ljubezen, 
veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba « 
          Koliko je v nas želje, po spoznanju kako smo obdarovani? 
Je bolj navzoče hrepenenja po sadovih, ko nimamo proti njim 
nobenega ugovora. Na splošno se zdi, da je premalo 
odločenosti, da bi mogli obirati take sadove v majhnih 
skupnostih, pa tudi na svetovni ravni, med narodi. Nimamo pa 
razloga, da bi dvomili v resničnost Jezusove obljube tudi za nas. 

          Ob birmi pred dvema letoma smo ponavljali  refren iz ene 
od pesmi, ki se glasi »Moja usta vedno Tebe naj slave!« Ko je 
bilo kdaj slišati neprimerno besedo med nami je prišel gornji refren 

kot nasvet na naša usta in vsi smo 
vedeli, da je mogoče govoriti tudi 
drugače. V naslovu našega 
razmišljanja je ugotovitev, da  
»možnosti za odločitve obstajajo«  
Obstaja pa tudi praksa molitve vse 
do tiste stopnje, ko nam postane 
molitev radost ne v prvi vrsti dolžnost. 
Želim vam, da bi vsak od nas izkusil 
tudi radost v molitvi. 

KAJ PA TI (VI)  PRAVIŠ (PRAVITE) …? 
VEROUK V TEM TEDNU 

ZA VSE SKUPINE po 
običajnem urniku 
(poned.skup.7.8.9. razr.)v 

cerkvi;(torek, skupine od 1.- 
6.razr.)v rednem času.  Maska !!! 

 Devetdnevnico pred birmo 
nadaljujemo: 
5.dan devetnevnice  - 27.5,- god bl. 
Alojzija Grozdeta, zavetnika mladih 
ob 19. uri in tudi pri maši 
 6 dan devetdnevnice  – 30.maja –
ned.;/ pri eni od  obeh sv. maš / 
dogovor pri verouku v ponedeljek! / 
7. dan devetdnevnice  – 03. junija – 
četrtek – zapovedan  PRAZNIK SV. 
REŠNJEGA TELESA IN KRVI 
./birmanci sodelujemo ob 19. uri in 
pri večerni sv. maši/   

 Že sedaj načrtujmo:               
V ZAČETKU MESECA JUNIJA  - bližnja   duhovna  priprava s spovedjo – 
ZAKRAMENTOM  SPRAVE za birmance in odrasle: - na 7. dan devetnevnice med 
češčenjem ob 19.00 – župnik; - na prvi petek od 19.00 dalje pater s Svete Gore; soboto 5.6  
možnost za spoved s spokornim bogoslužjem na Sveti Gori (dopoldne). 

 Z delno sprostitvijo ukrepov in z dovljenjem za 50 odstotno zasedenost cerkve, računamo 

tudi po tem datumu ob birmi 13.junija  pri maši ob 10.00 samo za birmance,botre in 

družinske člane ter pevce na koru.                                                                                                                    

Zato bo predvidoma na dan birme nedeljska maša še:  zjutraj ob 7.00 in večerna kot 

običajno: 19.30 

 

BINKOŠTI 
23.05.2021 

10. 00 

19.00 -- 

19.30  

Župnijska m. za žive in + 
šmarnice. 
V čast Svetemu Duhu za 
razsvetljenje 

P. 24.05.-   
Marija Pomočnica 

19.30 +Vojko Remiaš 

T. 25.05. –  
Beda Častitljivi  

19.30 za milost posredovanja 
vere 

S.26.05 – 
   Filip Neri 

19.30 + Anton Matiazzi 

Č.27.05.-  
  Alojzij Grozde, mč. 

19.00  

19.30  

 -molitev pred Najsvetejšim 

+Franc Simi, Avstralija 

P.28.05. – 
Margareta, mč.  

19.30 
+Brezigar Ida in Dragotin 

S.29.05 –   Maksim 
Emonski mučenec  

19.30 + Curk Ivan 

Nedelja sv. 
Trojice 

30.05.2021 

10. 00 
19.00  - 

19.30  

Župnijska m. za žive in + 

šmarnice in češčenje   

+Štefanija, Mirko Murovec 
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