
 

Prispevek k  medžupnijskim oznanilom    

ŽUPNIJA SOLKAN                                           

19. ned. med letom-08.08.-15.08.2021 
 Int.št.: 32/2021  

SREČANJE Z ŽIVIM JEZUSOM je za 

kristjana vseživljenjska naloga, ki se uresničuje n.pr. ko beremo in poslušamo 
Božjo besedo v svetem pismu. Srečujemo ga po  nagovoru, ki nas velikokrat 
drami, ali opogumlja, ter ob razsvetljenju Svetega Duha notranje prepričuje. 
Z njim se srečujemo v evharistiji, ko se zaustavljamo pred njim v češčenju, ko ga 
lahko duhovno pripravljeni  prejmemo v sv. obhajilu   in drugih zakramentih.  Ta 
srečanja niso vedno enako intenzivna. Najslabše je, če smo se navadili in ne 
hodimo v želji  poglobitve naše vere, ki je dar  za katerega lahko prosimo in se v 
to smer trudimo. 
Ob vseh dogodkih, pričakovanih in tistih, ki nas presenečajo lahko zapademo v 
zdolgočasen in utrujajoč način življenja; v praksi lahko »pozabimo«  na  zagotovilo, 
da je » z nami vse dni do konca sveta«,  da  nas vedno  na nove načine vabi 
»pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil.«  V 
času, ko so testi in testiranje (na Covid 19) nekaj na kar smo se navadili ali 

vsaj sprejeli,  pa si morda ne upamo 
testirati, kako je z našo vero: 
       Je osebna molitev v našem 
življenju še navzoča in morda branje sv. 
pisma. 
Bi ga z lahkoto (v celoti, ne samo 
nekatere izbrane odlomke ali prilike) 
poiskali in omogočili branje. Ima morda 

celo častno mesto v našem domu? 
       Kaj pa praznovanje nedelje – se udeležbe na srečanju v cerkvi bolj zvesto 
držimo, kot nekaterih druženj, ki predstavljajo  lahko celo večje tveganje za okužbo. 
       In če po svoji presoji upravičeno ostajamo doma, koliko časa posvetimo  
 
 

 
 

sodelovanju pri prenosu sv. 
maše in če …   
         Čutimo ali celo že 
vemo, da se glede osebne 
vere približujemo       
     alarmantnemu slogu 
življenja? …  

DOGODKI V BLIŽNJI 
PRIHODNOSTI: 
•  V nedeljo slovesni praznik 
Marijinega vnebovzetja. 
Možnost za spoved 13. in 
14.8 od 17.00 do  več.  maše 
v Solkanu -župnik 
•  16.-19. avgusta duhovne 

vaje za katehistinjje na Bledu in drugod. Prijava doma -!  
  •15.-18.8. -duhovno počitniški dnevi za duhovnike-  
• Pastoralni tečaj – duhovniki in drugi pastoralni sodelavci, v pastoralnem 
domu v Strunjanu, 2.sept.2021 
• Po prazniku 15.8. vpis k verouku na novo za vse in dogovor o sodelovanju! 
Velja za veroučence  župnije Solkan. 
 • 25. avgust 2021 Dan družabnosti in razvedrila za duhovnike in redovnike 
• 11. septembra  v baziliki na Sveti Gori – Škofijski molitveni dan za duhovne 
poklice 
• V soboto, 18. septembra 2021 Stična mladih od 10.30 – 21.30   
•• Ob vsem tem, pa smo še vedno povabljeni  k cepljenju, k spoštovanju pravil  pri 

sodelovanju v cerkvi ( maske, razkuževanje , distanca)  in vsemu kar lahko 

naredimo pri ohranjanju svojega zdravja in preprečevanju širjenja okužb. 

   •• ČE ŽELIMO  SLEDITI BREZ OPRAVIČIL DOGAJANJU V ŽUPNIJI IN BI  RADI VEDETI 

KAJ SE DOGAJA V ŽUPNIJI VAM LAHKO PRI TEM  POMAGA TUDI  SPLETNA STRAN 

ŽUPNIJE   S POVEZAVAVAMI:  zupnija-solkan.si 

  

19.ned. med l. 
08.08.2021 

 10. 00 
            ter 
19.30  

Skupna župnijska m. za žive in + 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
 p. o. n.   

 P. 09.08 -  Terezija 
B. –(Edith Stein) 

19.30 + Maruška Urbančič 

T.10.08 – 
Lovrenc, mč. 

19.30 V zahvalo (M.T.) 

S .11.08– 
Klara (Jasna) 

19.30 + Zalka Koren 

Č. 2.08           Ivana 
Šantalska, rd.  

19.00 - 
19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

-za dobrotnike in sorodnike 

P. 13.08 –   19.30   + druž. Školaris in Zucchiati 

S. 14.08 – 
Maksimilijan Kolbe 

19.30 + Anton Cej (C.) 

MARIJINO     
VNEBOVZETJE. 

15.08.2021 

 10. 00 
            ter 
19.30  

Skupna  maša za župnijo žive in + 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
 v čast Materi Božji 
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