
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom    

ŽUPNIJA SOLKAN                                         
 28. med letom; 10.10.-17.10.2021               
Int.št.:(39. in 40. nebstoječi) 41/2021 
                                                                                                              

Pismo slovenskih škofov za  

KONEC EPIDEMIJE IN EDINOST       

v Cerkvi    -  pismo z dne 8.10.2021 – s prošnjo, da ga še 

danes (10.okt.) preberemo v cerkvi: 

Dragi bratje in sestre, škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi in 

prošnji, da skupaj premagamo težko krizo epidemije in delitev med nami. Čas 

koronavirusne bolezni COVID-19 je čas preizkušnje, pa tudi priložnost, da 

poglobimo svojo vero in zaupanje v Boga. Tako bomo iz krize izšli prečiščeni 

in utrjeni v veri ter bodo naša občestva kraj živete vere. V nedeljo, 17. 

oktobra 2021, vesoljna Cerkev pričenja sinodalno pot preverjanja 

življenja po veri v Kristusa. Ta pot se najprej pričenja tako na ravni škofij 

kot tudi na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena nedelja je priložnost, da 

po vseh naših občestvih namenimo skupno molitev za prenehanje 

epidemije v naši domovini in da začutimo, kako smo v tem času vsi ena 

družina, čeprav z različnimi mišljenji in prepričanji, ter skupaj poklicani, 

da pokažemo odgovornost in sodelovanje.                            Vaši škofje 

Nismo preveč začudeni, da so tudi naši predstojniki Cerkve v 

Sloveniji, spregovorili in ponovno povabili k molitvi in edinosti. Različnost 

prepričanj in mišljenj je lahko obogatitev, edinost pa ne pomeni 

uniformiranosti, ampak napor da ne prihaja do razkolov in škodljivih posledic.  

19.3.smo začeli leto sv. Jožefa in leto družine. Hvala za pobudo in izvedbo 
župnijskega dneva družine. Kateheze pp. Franćiška nam nudijo eno od poti za 
nadaljevanje in sicer s spremljanjem katehez,  združenih s filmom in slovenskimi 
podnapisi  https://katoliska-cerkev.si/peta-kateheza-v-letu-druzine    Če se zdi 
izvedljivo  in zaželjeno se lahko srečamo v veroučni dvoranici v nadstropju župnišča. 

Tudi pogovor po skupnem ogledu različnih vsebin pomeni obogatitev in se lahko 
prelije tudi v tiho ali glasno molitev s prošnjo, zahvalo in češčenjem .                                         

SKLEPAMO TEDEN ZA ŽIVLJENJE v želji da bi življenje še jubili in ohranjali.  

GOSPODARSKI SVET župnije, daje v vednost, da si še  nadalje prizadeva za 
evidentiranje morebitnih kupcev   »parcel ob Soči« v celoti. Vabljeni k sodelovanju! Če 
ste ali poznamo in vemo za koga, ki je interesent se oglasite, oz. sporočite, prosim. 
Hvala!                  

Molitev rožnega venca.  V oktobru želimo še naprej načrtno vključevati tudi 
molivce iz vrst mlajših in drugih odraslih.                         

  Še naprej UPOŠTEVAJMO  navodila in PCT  za sodelovanje pri bogoslužju in 
verouku. Hvala vsem, ki 
verodostojno in redno 
opravičujete odsotnost 
otrok pri verouku.                                                                                                                       

Člani ŽPS v vlogi 
komisije,  smo prešteli in 
z zapisnikom potrdili  7 
izbranih, o čemer bomo 
še natančneje obveščeni. 
Sledi zahvala dosedanjim 
sodelavcem in srečanje z 
obnovljenim  ŽPS za 
obdobje 2021-2026. 
Dopolnjen bo s člani po 
službi  in imenovanju kot 
predvideva Statut za 
ŽPS. Pripomoček in 

osnova pri delu  je tudi brošura »Naše poslanstvo« št.53  Potrditev članov od g. škofa 
škofije Koper,  je sklepno dejanje za nadaljevanje poslanstva in poklicanosti po            

zakramentu krsta .  
Na predvečer sv. Hieronima, zavetnika škofije Koper je 

br. Miran Špelič v Emonski krstilnici daroval mašo v 

latinskem jeziku FOTO: Ksenja Hočevar 
Ljubljana, 29.09.2021 

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 98570 

28. ned. med  l. - 

10.10.2021 – 
sklep tedna za 

življenje 

 10. 00        
   Starši 4.r.-    

 

18.30 

Skupna žup.  maša za žive in +                      
in otroci  po maši srečanje v cerkvi 

Adoracija / molitev  ob 18. uri 

+Jožef Rijavec (kot 30. dan) 

P. 11.10.-   18.30 v čast Sv. Duhu za slovenski narod 

T.12.10. –  18.30 + Špacapan Pavel in Cecilija 

S .13.10.– 18.30 v zahvalo za 80 let življenja 

  Č. 14.10. - 18.00 - 

18.30 

molitev pred Najsvetejšim 

+ Gorjan in Vecchiet 

P. 15.10 –    18.30 + Boris Markič  

S. 16.10 - 18.30 p.o.n. 

29. ned. med  l. - 

17.10.2021 –  
God   Ignacija 

Antijohijskega, šk. 

 10. 00        
   Starši 4.r.-    

 

18.30 

Skupna žup.  maša za žive in +                      
in otroci  po maši srečanje v cerkvi 

-adoracija / molitev  ob 18. uri 

+Koršič Tine 


