
 
 Prispevek k  medžupnijskim oznanilom    

ŽUPNIJA SOLKAN                                        
 

NED.SV.TROJICE.; 30.05.-06.06.2021 

Int.št.: 22/2021  

SVETA TROJICA je po sv. Avguštinu 

posrečeno  poimenovana z imenom: 

Ljubitelj, za Boga Očeta;           

    Ljubljeni za Božjega  

Sina Jezusa, in Ljubezen 

za Svetega Duha; vse tri Božje 

osebe z  zelo sporočilnimi različicami.  Bulgakov razmišlja, da je v 

Kristusovi izjavi: Oče je z menoj (Jn 16,32), Sveti Duh, vez ljubezni, 

predstavljen s prêdlogom z, On je živa in osebna vez. Ker ljubezen 

nikoli ne zapusti src tistih, ki jih ljubi, četudi se njeno delovanje občuti 

tudi navzven, se v Svetem pismu Sveti Duh nikoli 

ne pojavi zunaj Očeta ali Sina, ampak vedno v 

njima. Zato je najbolj ponižna oseba v Sveti 

Trojici, saj ne razodeva sebe, ampak je razodetje 

Očeta in Sina, razodetje Božjega delovanja, 

zato tudi nam pogosto najbolj zakrita, najbolj 

skrivnostna oseba Troedinega Boga, četudi nam 

je hkrati najbolj blizu.  Sveti Duh je torej Gospod 

občestva (prim. 2 Kor 13,13)                                                     
          Kaj naj bolj želimo v pričakovanju  

zakramenta svete birme, v pričakovanju darov Sv.Duha, kot, da bi ga 

spoznali in izkusili v medsebojni povezanosti in povezani z 

Bogom v Jezusu Kristusu. 

                                                                                                                                             
VEROUK V TEM TEDNU ZA 

VSE SKUPINE po običajnem 
urniku (poned.skup.7.8.9. razr.)v 
cerkvi; (torek, skupine od 1.- 
6.razr.)                                                       

 Devetdnevnico nadaljujemo:    
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/                        
8. dan devetdnevnice  –ned., 06. 
junija – pri eni od  obeh sv. maš / 
dogovor pri verouku v ponedeljek    

 MESECA JUNIJA  - bližnja   

duhovna  priprava s spovedjo – 
ZAKRAM,ENTOM  SPRAVE za birmance in odrasle: v četrtek na praznik pred mašo in med 
češčenjem ob 19.00 – župnik;               na prvi petek od 19.15 dalje p. s Svete Gore;    in 

naslednji dan                                                       Soboto 5.6  spoved s spokornim 
bogoslužjem na Sveti Gori (dopoldne).birmanci, domači: ob 9. uri se zberemo pri križu 
post.7, pot skozi rov, spokorno bogoslužje /na Frančiškovem hribu/ in spoved v 
baziliki predvidoma do 12.ure.                                                                                          

 Torek, 8.6. obisk škofa dr.Jurija Bizjaka in vizitacija;                                                                           
- ob cca 19.00 srečanje v cerkvi in ob 19.30 sveta maša; O izvedbi srečanja birmancev in 
družin se župnik dogovori z birmovalcem, je rečeno v navodilu.                                                               
- po sveti maši v veroučni dvorani - v nadstropju župnišča srečanje za člane župnijskega 
pastoralnega sveta in ŽG sveta.                                                                                            

Birma v župnijski cerkvi 13.junija 2021 ob 10. uri, cerkev rezervirana samo za birmance, 

botre in domače /vsaka druga  označena klop s stolico za navzoče, z 1.5 m razdalje in masko …/  
V ned.13. bo poleg omenjene maše še: ob 8.00  tudi za sorodnike birmancev in kot običajno 
zvečer ob 19.30 z možnostjo adoracije pol ure pred mašo.                                                                  

Natančnejša navodila tudi  na spletni strani župnije Solkan in v oznanilih na ned. 6.6.      

Z zadovoljstvom opazimo, da se je tistim, ki redno krasijo cerkev in skrbijo za 
pranje in likanje prtov, pridružila tudi skupina staršev z zastopniki birmancev, ki so v 
soboto, 29.5. temeljito čistili cerkev; v imenu občestva  se zahvaljujem in vabim, da bi 
hvaležno sprejemali možnost  darovati tudi sebe in del nam darovanega časa, v duhu 
služenja skupnosti. Urejenost zgradbe, podpira notranjo urejenost duše.  Bog povrni!                                                                     

Nedelja sv. 
Trojice 

30.05.2021 

10. 00 
19.00  - 

19.30  

Župnijska m. za žive in + 

šmarnice in češčenje   

+Štefanija, Mirko 
Murovec 

P. 31.05.-  sklep š.  
           

19.00 
19.30 

- litanije M.Božje pojemo 
+Boris Markič 

T. 01.06. – 19.30  - po Marijinih namenih 

S. 02 .06 –  
   

19.30  - p.o.n. 

Č. 03.06.- zapov.pr.- 

SV.REŠNJE TELO 
IN KRI  

10.00 

19.00  

19.30 

  p.o.n.- češč. po maši  
 -molitev pred Najsvetejšim 
 - za žive in rajne iz župnije 

P.04.06. – prvi 
petek 

19.30 
+Bris Markič 

S.05.06 –  sob. po 
1.petku 

   ------- 
19.30 

Spoved na sv.Gori 
+Jožef Koršič 

10. nedelja  med  
letom 

06.06.2021 

10. 00 
19.00  - 

19.30  

Župnijska m. za žive in + 

šmarnice in češčenje   

+Štefanija, Mirko Murovec 

 

ČAST BODI OČETU 

IN 

SINU IN SVETEMU   

DUHU 

 

V IMENU OČETA IN 

SINA IN SVETEGA 

DUHA 

[Vaš vir citirajte tukaj.] 

 


