
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom    

ŽUPNIJA SOLKAN                                            

21.ned.  med letom 22.08.-29.08.2021 

 Int.št.: 34/2021 

OB POTI SREČAM VELIKO 

ZNAMENJ …  Kapucinski brat, duhovnik Štefan Kožuh je 

pred leti ob božji besedi te nedelje, poskušal zaznati ključno besedo, in se je 
zaustavil ob izrazih »izbrati« ali »odločiti se«. V življenju smo večkrat 
postavljeni pred izbiro, pred odločitev za eno ali drugo stvar. Vedno znova smo 
poklicani potrjevati in preverjati smer. Kristjani verujemo in izkušamo,  kaj pomeni 

odločati se za 
Kristusa , oblikovati in  
uravnavati svoje 
življenje po božji 
besedi in 
zakramentih….             
Tudi pesem 
»Odločil sem se 
slediti Njemu …«, ki 
je postala v svojem 
času resnična 
molitev mnogih 
mladih, povzema in 
na drugačen način 
izraža kar je izrazil 

Peter Jezusu z vprašanjem  »h komu naj gremo…?« in odgovorom 
»besede večnega življenja imaš!«    

 CERKEV DANES (revija z enakim naslovom,  št.04/2021)  nas že s piscem vsebine 

uvodnika seznanja z  zelo različnimi izhodišči in načrti  za katehezo, kjer omenja da bo: 

…bolj kot doslej  treba upoštevati, da se je msijonska dejavnost Cerkve v zadnjih 

desetletjih »preselila« iz daljne Afrike v domačo veroučno učilnico …da otroci preprosto 

niso več evangelizirani  

kot nekoč. Gre za 

vprašanje osnovnega čuta 

za Boga, osnovnega 

hrepenenja  po 

odrešenju… ( op: ki ga tudi 

odrasli ne izžarevamo, 

včasih pa nekateri niti ne 

želijo posredovati). Nadalje 

so župnije nagovorjene, 

da preidejo na »mistagogični model« kateheze; po domače: k zakramentom naj 

otrok pristopi, ko bo zanje zrel in ne čredno…«  Skupina lahko podpira sodelovanje 

v pripravi, lahko pa se zgodi, a2ds se nekdo šlepa«, morda celo s podporo odraslih, ker 

motivi niso izčiščeni.                                             DOGODKI V BLIŽNJI      PRIHODNOSTI:                                                                                                                               

Vpis k verouku za vse veroučence , ki bodo obiskovali verouk v župniji Solkan odlagamo 

na prihodnji teden: nedeljo 29.8 po dopoldanski ali večerni sveti maši, in na zadnjo 

avgustovsko nedeljo objavljene dneve prihodnjega tedna.                                   

Pastoralni tečaj – duhovniki in drugi pastoralni sodelavci, v pastoralnem domu v 

Strunjanu, 2.sept.2021  ali v krajih drugih škofij. Dobrodošli!                                                                                                                                                                                                                                                                              

11. septembra  v baziliki na Sveti Gori  načrtovan Škofijski molitveni dan za duhovne poklice                                                                                                                                             

 V soboto, 18. septembra 2021 Stična mladih od 10.30 – 21.30                                                                                     

 V pripravi in uvajanju v evharistijo (=prvo sveto obhajilo) smo veseli tistih, ki odgovarjate  

na vabilo z udeležbo pri maši. V tednu, ki je pred nami vabljeni v soboto, 28,8. ob 18. uri skupaj 

s kom od odraslih v cerkev – kapelo nasproti zakristije.                             

•• ČE ŽELIMO  SLEDITI  DOGAJANJU V ŽUPNIJAH  IN BI  RADI VEDELI KAJ SE DOGAJA V  DRUGIH 

ŽUPNIJAH  NAM LAHKO PRI TEM  POMAGA TUDI  MEDŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN  Z OZNANILI  

NA:  zng.si   in za domačo župnijo:  zupnija-solkan.si  s POVEZAVAMI na Cerkev v svetu, Družino, 

Ognjišče … 

Župnija Solkan, Mizarska ulica 18,  5250 SOLKAN tel.: 05/300 51 36 TRR župnije Solkan SI56 0475 

0000 3146 731; Bric Jožko, žpk. GSM  041 549 535; Duhovnika  in    obiski bolnikov v bolnišnice 

Šempeter: duhovnik g. Milavec Boris tel.:051 489 408   nujni obiski g. Boris Kretič - tel.:069 

985790. 

21. nedelja  

med letom - 

22.08.2021 

 10. 00 

            ter 

19.30  

Župnijska maša za vse žive in ++ 

češčenje / molitev  ob 19. uri 

 v čast Materi Božji 

 P. 23.08 -   19.30 + teta Raffaelina 

T.24.08 –  19.30 V zahvalo svetogorski M.B. (P) 

S .25.08– 19.30 + Boris Markič 

Č.  26.08..  19.00 - 

19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

+Poberaj Pepi in Vikca P. 

P. 27.08 –   19.30 +Alojzija in Viktor Koršič 

S. 28.08 –  19.30 +Štefanija Zavrtanik 

22. nedelja  

med letom - 

29.08.2021 

 10. 00 

            ter 

19.30  

Župnijska  maša za žive in ++ 

adoracija / molitev  ob 19. uri 

 +Julij in Milena Srebrnič 


	Prispevek k  medžupnijskim oznanilom    ŽUPNIJA SOLKAN                                            21.ned.  med letom 22.08.-29.08.2021

