29. ned. med l. - 10. 00
Skupna žup. maša za žive in +
Starši 4.r.- in otroci po maši srečanje v cerkvi
17.10.2021 –
-adoracija / molitev ob 18. uri
God Ignacija
+Koršič Tine
Antijohijskega, šk. 18.30
P. 18.10.++ Birsa
18.30

Prispevek k medžupnijskim oznanilom

ŽUPNIJA SOLKAN
29. med letom; 17.10.- 24.10.2021

Int.št.: 42/2021

T.19.10. –

18.30

za zdravje družine Klobučar

.

S .20.10.–

18.30

v zahvalo in dober namen (N)

NAVODILO Pastoralno spreobrnjenje
župnijske skupnosti v službi
misijonskega poslanstva Cerkve (CD162) in

SINODALNOST V CERKVI

sta
naslova dveh cerkvenih dokumentov, ob katerih bi po prvem odzivu lahko rekli:
»me ne zanima …«. Prvi izdan s strani »Kongregacije za duhovščino« in drugi
sad »Mednarodne teološke komisije«. Napoved sinode za Cerkev po
pomembnosti, lahko primerjamo z 2.vatikanskim koncilom. Pričetek je bil (9. in
10.okt.) v Rimu, in 17. okt.2021-2023 po škofijah in župnijah. Lahko bi rekli: »Vse
gre prehitro … zaposlen sem z drugimi stvarmi, naj se to gredo drugi, ki …« bi
lahko bil še en poskus razbremenilnega manevra.
(CD160)

Kaj pomeni sinodalnost? Beseda je
grškega izvora in jo uporabljamo
predvsem v teološkem in cerkvenem
kontekstu. »Sin« in »hodos« pomeni
hoditi skupaj na skupni poti …
(p.A.Šegula) in v dokumentu beremo:

Gre za način življenja in delovanja
Cerkve, Božjega ljudstva, ki na
konkreten način razodeva in
uresničuje občestvo kot svoje bistvo, ki
skupaj potuje, se zbira v skupnosti, kjer se vsi udje dejavno udeležujejo
njenega evangelizacijskega poslanstva. (tč.31)… » Ne gre zgolj za človeško
odločitev, sprejemanje ali zavrnitev, marveč za delo Svetega Duha, je sprejem
njegovega načrta, ki na raznih ravneh ljudi združuje in jih nagiba k skupni
hoji.« Dinamizem občestvenosti, sodelovanja in poslanstva.

Č. 21.10. -

18.00 18.30
P. 22.10 –
18.30
S. 23.10 10.00
18.30
30. ned. med l. - 10. 00
24.10.2021 –
18.30
MISIJONSKA

molitev pred Najsvetejšim

+Joško in Črtomir Nanut
+Vida Podgornik
za prvoobhajance in njihove starše
p.o.n.

Skupna žup. maša za žive in +
-adoracija / molitev ob 18. uri
v zahvalo za razne dejavnosti

Danes, nedeljo 17.
oktobra 2021, Cerkev
pričenja sinodalno pot
preverjanja življenja po
veri v Kristusa. Ta pot se
najprej pričenja tako na
ravni škofij. Tudi naš škof
nas k slovesnemu začetku
vabi v Koprsko stolnico in
sicer ob 17. uri
Srečanje ŽPS v
dosedanji sestavi in –z
izbiro na glasovnici –
novoizvoljenimi, in
imenovanimi je v
ponedeljek, 18.10. ob
19.30 v župnišču. Če
pisnega vabila kdo
pomotoma ni prejel, velja

na uvodnem srečanju za povabljenega in dobrodošlega.
GOSPODARSKI SVET župnije, daje v vednost, da si še nadalje prizadeva za evidentiranje
morebitnih kupcev »parcel ob Soči« v celoti. Vabljeni k osebnemu iskanju oz. obveščanju.
Hvala!
Molitev rožnega venca. V ned. 20 minut pred dopoldansko ali večerno mašo (24.10.) vodita
molitev rožnega venca ver. skupini A in B – 8. razreda; s »popravnim izpitom« za molitev
pri verouku iz preteklega tedna, bo lepša. Verouk redno za vse skupine po objavljenem urniku.
Še naprej UPOŠTEVAJMO navodila in PCT za sodelovanje pri bogoslužju in verouku.
BESEDA ŽIVLJENJA je posebni mesečni povezovalni člen skupnosti Marijinega dela.
Srečanje: Mala veroučna soba v župnišču. Solkan - v torek po večerni maši .Vsakomesečni
predlog, izbran za ves svet, vzet iz svetega pisma. Ob premišljevanju je tudi naloga, kako jo
konkretno živeti.
Slovesno župnijsko praznovanje obhajila z letošnjimi prvoobhajanci in župnijskim
občestvom bo na nedeljo, 31.oktobra ob 10. uri - pred praznikom Vseh svetih (1.nov.) in
spominom vernih rajnih (2.nov.) Pred temi prazniki bo več možnosti ( doma in drugod) za spoved
in duhovno pripravo ne samo domačih in sorodnikov, ampak vseh članov naših župnij.

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

