
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom     

ŽUPNIJA SOLKAN                                             

23.ned.  med letom 05.09.-12.05.2021 

 Int.št.: 36/2021 

 VEROUK – KATEHEZA 2021 /22 

od 6. septembra dalje ob upoštevanju navodil NIJZ 

 

V prihodnjem tednu imamo 
srečanja  po veroučnem 
urniku. Povabljeni smo bili k 
vpisu za  vse skupine, in 
razumljivo tudi za tiste, ki 
vstopajo na novo. V praksi  
pomeni, da  se moramo od 
preteklega leta  kaj naučiti. 
Potrebna je: VPISNICA K 
ŽUPNIJSKI KATEHEZI  - 
Spodaj podpisani starš/skrbnik 
vpisujem svojega otroka k 
župnijski katehezi in potrjujem, 
da sem seznanjen s 
programom in pravili vedenja 
ter da z njimi soglašam  z 
navedbo  in dopolnitvijo 
podatkov (v kolikor še  
manjkajo)  Odrasli smo 

povabljeni k odgovornemu sodelovanju in ponovnemu premisleku kaj želimo 
posredovati  mlajšemu rodu s sodelovanjem pri  katehezi.                                                                       

 Kot je bilo že  navedeno, nadškof  Zore med drugim pravi: Nujnost odločanja je 

osupljivo aktualna tudi danes, v času in družbi, v katerih živimo .... 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 dopolnjujemo  s seznamom  veroučnih 

pripomočkov, ki jih bodo otroci prejeli  delno  že v tem  tednu, ko se prvič srečamo po urniku                                                                                                                     

 Molitveni dan za duhovne poklice: 11. sept., na Sveti Gori. Vabljeni  tudi k peš romanju ob 

7.uri od župnijske cerkve ali ob 8. uri s Prevala k molitvi križevega pota. Vabljeni tudi k spovedi –

zakramentu sprave, da bi  bili  prihodnjo nedeljo tudi duhovno pripravljeni. Sveta maša ob 

10.uri 

 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in koledar 2021/2022 nadaljuje dobrodelno akcijo 

18. septembra 2020 bo dogodek »Stična mladih« letos v tradicionalni izvedbi. Prijava na                          
 Izbira  članov v ŽPS  predvidena v nedeljo 26.septembra  

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------                                         
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 9857 

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. 

23. nedelja  

med  l. -05.09.21 

- angelska 

 10. 00 

           ter 

19.30  

Skupna župnijska maša za žive in ++ 
adoracija / molitev  ob 19. uri 

 

 P. 06.09 -  

Zaharija, prerok 

19.30 prošnja za blagoslov šolskega 

in veroučnega leta 
T.  07.09.– 

Regina,mč 

19.30 +Miroslav Grosar- 30.dan 

S.08.09  Marijino 

rojstvo 

19.30 +GabrijelinMilena Ličen 

Č.  09.09.  Peter 

Klaver, jezuit 

19.00 - 

in 19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

+Oton Vižin  (M.J.) 

P. 10.09 – 
Nikolja Toletinski 

  19.30 
+Boris Markič 

S. 11.09 – Prot in 

Hijacint,mč. 

 Sveta Gora  

19.30 
9.00 molitveni dan za duh.poklice 

p.n. 

23. nedelja  

med  l. -12.09.21 

-  

 10. 00 

           

 ter 

19.30  

Skupna župnijska  maša za žive in ++ 

-po maši srečanje 4.r in staršev 

adoracija / molitev  ob 19. uri 

 p.n. 
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