
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom    

ŽUPNIJA SOLKAN                                            

22.ned.  med letom 29.08.-05.09.2021 

 Int.št.: 35/2021 

OB POTI SREČAM VELIKO 

Nadškof Stanislav Zore o odločanju 

Nujnost odločanja je osupljivo aktualna tudi danes, v času in družbi, v 

katerih živimo. Res je, da je manj navzoča težnja po vračanju k bogovom, 

ki naj bi jim služili naši predniki. Z njimi se poleg znanstvenikov ukvarja 

le skupina zanesenjakov, za katere pa človek ne ve, ali gre za osebno 

prepričanje ali zgolj za nasprotovanje katoliški veri in Cerkvi. …. 

….Veliko večjo nevarnost pa predstavlja stalna možnost kulturnega in 

tudi verskega zlivanja z okoljem. Ostajati zvest samemu sebi, svojemu 

narodu, svojemu Bogu in svoji veri, svojim praznikom, svojim 

običajem, svojim prednikom je vedno predstavljalo napor 

drugačnosti. Kdor je ostajal zvest samemu sebi, je bil izpostavljen. 

Njegova drugačnost je motila njegovo okolico. Dokazov za to imamo 

nešteto; od prvega mučenca sv. Štefana, pa do požigov cerkva in 

umorov duhovnikov v našem času. In vse vmes. 

 

 

 

 

 

 

Vpis k verouku, napotki in dogovor za sodelovanje:  -  nedeljo (29.8.) dopoldne po 

maši in tudi po večerni maši. 

-poned.(30.8.) do 16.00  in po večerni maši, 

-torek (31.8.) ves dan 

 (NE) VZGOJENI: Med drugim v Ognjišču lahko beremo o razliki med napotki 

otrokom v šolo odhajajočim  danes: …naj se ima »fajn« in naj uživa. Nekdaj pa:  

«Priden bodi, poslušaj in ne divjaj.« -  
Prvi petek in prva sobota- možnost za obisk starejših in bolniko                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veroučni urnik: 

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 

 P. 30.08 -   19.30 v zahvalo M.B. 
T.  31.08 –  19.30 + druž. Semič 

S . 01.09 – 19.30 -  molitev rožnega venca 
Č.  02.09..  19.00 - 

in 19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

--  molitev rožnega venca 

P. 03.09 – 

prvi petek 
  19.30 

v čast J.S. v spravo za grehe 

S. 04.09 –  

prva sobota 
19.30 

za duhovne poklice 
-po maši srečanje 4.r in staršev 

23. nedelja  

med  l. -05.09.21 

- angelska 

 10. 00 

           ter 

19.30  

Župnijska  maša za žive in ++ 

adoracija / molitev  ob 19. uri 

 p.n. 

2021/22 PONEDELJEK     TOREK    

15.00 Skup.A- 8r Skup.B -8. r. 15.00 Skup.9.r in po dogovoru 

16.00 Skup.A7r Skup. B 7.r 16.00 Skup. 1.  2.r.     Skup.  5. r. 

17.00 Skup. -6.r 
 

17.00 Skup.  3.r. Skup.  4.r.     

Mladi- petek zvečer v župnišču;  po dogovoru je rezerviran  čas za vas. 
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