
 

 Prva polovica JUNIJA  - 
bližnja   duhovna  priprava  - 
tudi s spovedjo – 
ZAKRAMENTOM  SPRAVE v 
kolikor  kdo v preteklem tednu ni 
uspel uresničiti  notranje in 
zunanje priprave naj jo dopolni 

 V TEM TEDNU : 
 verouk v ponedeljek  ob  rednem 
času za skup.7., 8. in 9. razreda. 
-  v  torek vizitacija;  namesto 
k verouku vabljeni  
- na srečanje z.g. škofom 
Jurijem B. ob  19.00 in pri  maši; 
- po maši srečanje za 
sodelavce- člane ŽPS in GS -
dvorana v nadstropju župnišča 

 BIRMANCI IN STARŠI: 
Devetdnevnico pred birmo nadaljujemo: 
8.dan devetnevnice  - 06.06., - pri sv. 
maši v nedeljo  dopoldne ali ob 19.00 

skupaj z  mašo 
9. dan devetdnevnice  – petek ob 19.00 oz. soboto pred praznikom ob 19.00 skupaj z  mašo.  

V načrtu, ki smo ga prejeli pred devetdnevnico  je predvideno, da list vrnemo izpolnjen, nepodpisan in sicer ob prvi 
priliki, s tem, da  10.del (»kuponček«)odrežemo  in doma damo na vidno mesto. 

 Vrste v cerkvi so oštevilčene - gledano od oltarja (levo liha števila: 1.3.5.itd. ; desno pa 
soda števila:  
2.4.6. itd.) 
vse do pod 
kora. Tisti 
birmanci in 
botri 
(mehurčki) 
ki boste , 
poleg 
ostalih - 
sodelovali 

v prezbiteriju, pa na ta način omogočite, kakšno prosto stolico  v cerkvi  posameznikom 
iz večjih  družin. 

 Na dan birme 13.06. upoštevajmo navodilo korona ukrepov, da je cerkev ob 10. uri 

rezervirana samo za birmance, botre in domače. …Hvala za razumevanje. Pridite k sveti 

maši z izjemo ob 8. uri, oz. zvečer ob 19.30 ali na Sveto Goro oz. sosednjo župnijo. Tudi 

tako bomo duhovno povezani.  Z delno sprostitvijo ukrepov in z dovoljenjem za 50 odstotno 

zasedenost cerkve, računamo tudi v prihodnje   V cerkvi  je prostor za več  družinskih članov 

skupaj in posameznikov z razmikom 1,5 m in uporabo mask, razkuževanjem …kar še naprej 

upoštevamo 

 

 

Prispevek k  medžupnijskim oznanilom    

 ŽUPNIJA SOLKAN                                         

10. ned. med letom..;06.06. – 13.06.2021 
Int.št.: 23/2021  

KAJ JE DANES MOGOČE?  

       Zakaj bi  dvomili v Božjo obljubo, 

ki se tudi danes uresničuje pred 

našimi očmi na  drugačne načine.  

           Božja obljuba »Poslal vam 

bom Duha Tolažnika …« se 

uresničuje, ko jo v veri sprejemamo 

in se obenem  s svojo voljo, hote, 

odpiramo delovanju Svetega 

Duha. Zaslužni  papež Benedikt XVI. 

je  (še kot kardinal)  v intervjuju 

novinarju Vittoriu Messoriju dejal med 

drugim: 

           »Kar nas na ravni vesoljne Cerkve navdaja z  zaupanjem 

– in to se dogaja prav sredi krize, ki jo doživlja Cerkev v 

zahodnem svetu -, je klitje novih gibanj, katerih ni nihče 

načrtoval, marveč so se porodila sama od sebe iz notranje 

življenjskosti same vere. V njih  se kaže – najsi še tako plaho 

– nekakšno binkoštno razpoloženje v Cerkvi« In malo naprej 

nadaljuje: »V Cerkvi stopa na plan nov rod; nanj gledam z 

velikim zaupanjem. Zdi se mi čudovito, da je Sveti Duh spet 

uspešnejši od  naših načrtov in hoče vrednotiti nekaj, česar si mi 

nismo znali predstavljati. V tem smislu je obnova tiho, a uspešno 

na razvojni poti. Naša naloga je, da Svetemu Duhu odpiramo 

vrata in pripravljamo prostor …«        

10.ned. med 
letom 

06.06.2021 

10. 00 
19.00  - 

19.30  

Župnijska m. za žive in + 

 češčenje   
po namenu B.M. (popr.) 

P. 07.06.-  Robert 
  

19.30 +Julij Černe  (kot osm.) 

T. 08.0. –  Medard  19.30 +Anita Komel (kot osm.) 

S.09.06 – Primož 
in Felicijan, mč. 

19.30 za ++druž. Golob 

Č.10.06.-  Bogumil 

   
19.00  

19.30  

 -molitev pred Najsvetejšim 

+ starši Jesih 

P.11.06. – Srce 
Jezusovo,   

7.00 
v čast Jezusovemu Srcu 
/p.o./ 

S.12.06 –   Marijino 
brezmadež. srce  

19.30 
+starši Makarovič in  
                Jerončič 

11.ned. med 
letom 

13.06.2021 

  8.00 
10. 00 samo 

19.00  - 

19.30  

župnijska m. za žive in +  
za birmance, botre in domače 

češčenje / molitev   
  

           Podeljevanje zakramenta birme: Lepo je, ko pristopita 
birmanec(ka) in boter(botra) pred g. škofa  z »birmanskim listkom« v roki, 
da se birmanec(ka) sam(a) glasno predstavi z imenom, n.pr J A K A 
Birmovalec  pa nadaljuje, /medtem ko boter drži desno roko na desni 
rami birmanca(ke)/ in  škof  s sv. krizmo  mazili čelo, pa med tem govori:                                             
»Jaka sprejmi potrditev dar Svetega Duha« 
 Birmanec glasno odgovori:  » AMEN« 
 Škof nadaljuje z voščilom:   »Mir s teboj« (in zaradi korona ukrepov ne 
poda roke) Birmanec spet glasno odgovori: »IN S TVOJIM DUHOM« 
Namesto podajanja rok se oba  birmovalcu rahlo priklonita,  kar izzveni v  
hvaležen pozdrav.  
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