Prispevek k medžupnijskim oznanilom

ŽUPNIJA SOLKAN
11. ned. med letom..;13.06.– 20.06.2021
Int.št.: 24/2021

4. ETAPA POTI - ZAKRAMENT
SV. BIRME

Četrti zakrament, ki ga na poti uvajanja v

krščanstvo prejemamo kot otroci oz. mladi je poleg krsta, spovedi ali
zakramenta sprave, ter obhajila, zakrament sv. birme. Odrasli, ki še niso
bili krščeni, prejmejo po uspešnem uvajanju odraslih v krščanstvo katehumenatu, vse tri zakramente hkrati. Ker je krst zakrament očiščenja
poleg izvirnega tudi za vse osebne grehe, začno zakrament sprave
prakticirati šele po krstu, potem ko so omadeževali »obleko krstne milosti«
z osebnimi grehi po krstu.
»Vstani, kliče te!« se glasi niz
birmanskih katehez, ki so jih preplavile že kmalu v jeseni prve ovire. Za
nadaljevanje je poskrbel preko Zooma g.Lojze Kržišnik iz Nove Gorice, s
katehezami »Izbrani« za kar smo mu hvaležni, saj bi sicer naša priprava
preveč šepala. Hvala Bogu smo z začetkom maja lahko spet nadaljevali z
veroukom v živo, veroučnimi srečanji v cerkvi. romanjem na Sveto Goro in
»razpotegnjeno« devetdnevnico, ki je zajela praznike med tednom in
nedelje. Močni smo se pokazali v skrbi za zunanja znamenja praznovanja,
medtem, ko nas pot v globino še čaka. Vemo kje je naša »Ahilova peta«,
kje smo ranljivi in omahljivi za nadaljevanje poti. Vemo tudi, da nismo sami
in da lahko računamo tudi na obdarjenost z milostjo, ki je nezaslužen dar.
Marsikaj smo si povedali tudi zelo na glas, tudi na manj primeren način, kar
smo spet s potjo skozi temo (rov) na poti na Sveto Goro iskali svetlobo
odpuščanja.
Verouk v tem tednu in veroučnem letu bo še v znamenju priprave na zahvalno sv. mašo v
nedeljo, 20. junija s prošnjo, da bi počitniški čas in čas dopustov, doma in drugod preživeli vsak dan
z molitvijo in nedeljsko sveto mašo.

Po vsaki maši ob delavnikih bomo z navzočimi molili »Sveti angel, varuh moj« zlasti za vse, ki se
bodo znašli v nevarnosti za telesno, duševno ali duhovno zdravje, da bi mogli ostati tudi z
našim sodelovanjem, povezani z Bogom.
16. junija - začetek devetnevnice z molitvijo in kasneje postom za domovino ob 30 letnici
samostojnosti Slovenije. Po ustaljeni praksi se bomo za domovino zahvalili in prosili tudi z mašo na
Sabotinu, na dan državnosti 25.junija 2021. Po dvigu zastave in programu, sledi sv. maša na
kraju cerkve sv. Valentina. Pričakovali bi tudi nekaj udeležencev z bolj lahkimi nogami.

V počastitev državnega praznika, bo v soboto 26. junija zvečer, v Solkanu na
trgu pred cerkvijo prireditev »Pod lipo«, v organizaciji KULTURNEGA DRUŠTVA
SLAVEC
11.ned. med letom
13.06.2021

Katoliška mladina
letos poleti pripravlja 5dnevni kamp za
birmance. Ta bo med
P. 14.06.- Valerij in
zahvala ob 70 letnici življ. (MS) 16. in 20. avgustom
Rufin, mč.
2021 potekal v
T. 15.06. –Vid, mč.
19.30
+ Kenda in Humar
Bohinju.Poletni kamp
S. 16.06 – Beno iz
+Semič Dušan in Karmelina
19.30
je namenjen vsem
Meissna, šk.
mladim, ki so, bodo
Č. 17.06.- Bogumil 19.00
-molitev pred Najsvetejšim
+Antonija Golob, prijateljice n.o oz. bi morali v tem
19.30
P. 18.06. +Stanislav Velišček (kot 30.dan) šolskem letu prejeti
19.30
G.J.Barbarigo
zakrament svete
S. 19.06 – Nazarij
+Anton Skok in starši Rijavec
19.30
birme. Skozi različne
12.ned. med letom 10. 00
Župnijska m. za žive in +
aktivnosti bodo 5 dni
20.06.2021
19.00 - češčenje / molitev
spoznavali, kako Sveti
+Radovan Kokošar
19.30
Duh deluje v njihovem
življenju. Program z naslovom ”Nov ogenj” se bo začel v ponedeljek popoldne in
zaključil v petek po kosilu.
8.00
10. 00
samo
19.00 19.30
19.30

župnijska m. za žive in +
za birmance, botre in domače
češčenje / molitev
p.o.n.

Več informacij in prijave so na voljo na spletni strani Katoliške mladine.

