
 
 

Prispevek k  medžupnijskim oznanilom    

ŽUPNIJA SOLKAN                                           

NED 24. med letom; 12.09.-19.09.2021 
Int.št.: 37/2021  

PRIPADAJ,  IŠČI  in se  ODLOČI je geslo letošnjega molitvenega 

dne za duhovne poklice, ki je bil  (11.2.2021) na običajnih  lokacijah Slovenije, med drugimi tudi na Sveti 
Gori.  Prvi nasvet ali velelnik-»pripadaj«,  
spominja tudi na eno od duhovnih pesmi »Komu 
naj  pripadam, verjetno le … ?» 
Iskati je naloga vsakega človeka,  in spričo 

tolikih ponudb,  s katerimi smo soočeni, ni vedno 

enostavno odločiti se. Na to smo se spomnili 

tudi ob besedah nadškofa Stanislava Zoreta, da  

je »nujnost odločanja osupljivo aktualna tudi 

danes, v času in družbi, v kateri živimo …« Na 

začetku veroučnega leta je čutiti, da se odrasli 

težje 

odločamo 

in zato 

težko 

pomagamo tudi mlajšim. Vemo katera pot je lažja, spoložnejša in 

nas premalo zanima v katero smer pelje, odločilno je za izbiro 

kaj drugega. Smo morda sami nemotivirani, da bi lahko 

prepričljivo pomagali k odločitvam za dobro, ki  je brez reklame 

na različnih družbenih omrežjih, pa je navzoče v »veselem 

oznanilu«, ki ga je potrebno  prepričjivo posredovati. »…nekaj 

zelo pomembnega …kar običajno…povsem zanemarimo, čeprav je najodločilnejše: to je milostna narava 

zveličanja, dejstvo, da je zveličanje popolnoma svobodna naklonjenost. Zveličanje človeka namreč 

obstaja v tem, da ga Bog ljubi, da se človekovo življenje na koncu znajde v rokah neskončne ljubezni. 

…Zveličanje človeka obstaja  v ljubljenosti od Boga. Do ljubezni nimaš nobene zakonite pravice, tudi ne na 

podlagi moralnih ali kakih drugih odlik…  Tako ostaja  zveličanje vedno svobodna milost, tudi neglede na 

greh…. celo najvišja moralnost je še vedno moralnost  grešnika.«  (Joseph Ratzinger ,revija Communio št.3, 2021«v 

članku  » Novi pogani in Cerkev« 

Stična.net in prijava za  soboto,  18.9. (Več glej spletno stran in skupna oznanila) 

Veroučenci,  so prinesli od verouka vabilo na  družinski dan župnije, 19.09. 2021.  Zakaj to? Več na spletni strani 

župnije in pri maši.  Prijavnice so na mizici verskega tiska- vzemite!                                                                                              

Verouk po urniku in možnem  dogovoru.                                                                                                                                       

ŽPS _  Zadnjo ned. v mesecu 26.9. predvidena izbira (volitve) za 5 letno obdobje obnovljenega  Župnijskega 

pastoralnega sveta. Srečanje  dosedanjega ŽPS v ponedeljek 13.09. po večerni maši ob 20.30 v župnišču. 

 

 

24. nedelja  
med letom - 
12.09.2021 

 10. 00 
       

19.30  
    in maša 

Skupna Župnijska m. za žive in ++ 
Po maši srečanje 4. razreda in staršev 

češčenje / molitev  ob 19. uri 
 p.n. 

 P. 13.09-   19.30 +Furlan Ada in Ivan 

T.14.09. –  19.30 po namenu ( Š.) 

S .15.09.– 19.30 +Utica, Marija in Vence Gomišček 

Č. 16.09.  19.00 - 
19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

+ Koren Zalka (Mirjam) 

P. 17.09 –   19.30 Za ++  Remiaš 

S. 18.09 –  19.30 + Zorko Harej 

25. nedelja  
med letom - 
19.09.2021 

 10. 00        
     Starši 4.r.-   
19.30  

Skupna žup.  maša za žive in ++         
se po maši pridružijo programu družin. dne 

adoracija / molitev  ob 19. uri 
+starši Alojzija in Franc Gorjup 
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