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VEST OB ZAPOVEDIH  NE MOLČI   

V oddaji  radia Ognjišče (SOL in LUČ) z dne 16 oktobra, 2021 in na 

skupni spletni strani zng.si  za Solkan, smo bili opozorjeni na knjigo in 

misli vzete iz knjige Viktorja Frankla: Človekovo iskanje najvišjega 

smisla (MD Celje) Svetovno znani dunajski psihiater in psiholog (1905–1997) 

ter utemeljitelj (logoterapije) tretje dunajske psihoterapevtske smeri, je 
svoja teoretična spoznanja na lastni koži preizkusil v peklu holokavsta. 
V delu, ki je bilo prvič objavljeno že leta 1948 in potem večkrat dopolnjeno, je 
razkril svoja najgloblja spoznanja o tem, kaj mu je omogočilo, da je preživel 

nečloveške razmere in moderno, brezciljno družbo prebuja v 

življenje:https://avdio.ognjisce.si/share/sil_2021_10_12_Frankl_Clovekovo_iskanje     

            V imenovani oddaji je tudi zanimiva trditev, ki se dotika 

Božjih zapovedi in človekove vesti, koristna tudi za nas v pripravi 

na spoved, ko ob preslišanju vesti  v tisočih variantah, kot  n.pr. ne 

ubijaj … in se  navdušujejo ob »dobri, dobrohotni smrti» ki se uradno 

imenuje evtanazija. Pisec pravi:  

«Proti propadanju splošnih vrednot, lahko nastopimo samo s tem, da 

odkrivamo edinstvene smisle. V dobi ko 10 Božjih zapovedi v 

očeh mnogih ljudi izgublja brezpogojno veljavo, se mora človek 

oborožiti s sposobnostjo, da zna poslušati in se pokoravati 

desettisočim zahtevam in zapovedim, skritih v desettisočih situacijah, 

pred katere ga postavlja življenje. In prav te zahteve mu razkriva 

budna vest. Šele z budno vestjo, se more tudi upreti zahtevam 

bivanjske praznote … (op.: ne zdravnik, ne profesor študentom ne 

moreta dati smisla, sta jim pa lahko zgled …) Odgovor o smislu 

življenja je človekovo življenje samo.  (Op.: Družba ne more 

potešiti vseh potreb, potrošniška družba celo ustvarja nove … porodi 

se lahko občutek jalovosti …) Smisel lahko najdemo ne le v delu, 

ne le v ljubezni, najpomembnejša je tretja pot … ko zremo v oči 

usodi, ki je ne moremo spremeniti smo poklicani k temu, da se 

dvignemo nad se, da zremo čez se, skratka, da sami sebe 

spremenimo in v dani situaciji storimo kar se največ da.«  

             Vzorec: 
          MOLITEV ZA SINODO 

Pred Teboj smo, Sveti Duh, 
ko smo zbrani v Tvojem imenu.             

Samo ti nas vodi, 
bodi doma v naših srcih; pokaži nam 
pot, po kateri naj gremo,in kako naj 

hodimo po njej.   Šibki smo in grešni; 
ne dopusti, da bi širili nered. 

Ne dopusti, da bi nas nevednost 
vodila po napačni poti ali da bi 
pristranskost vplivala na naša 

dejanja.   Daj, da v Tebi najdemo 
svojo edinost, da bomo lahko skupaj 
hodili večnemu življenju naproti in se 
ne bomo oddaljili od poti resnice in 

od pravičnosti.                                             
Vse to Te prosimo, 

ki deluješ na vsakem kraju in v 
vsakem času, v občestvu z Očetom in 

Sinom  na vekov veke. Amen. 

V video  arhivu »Družine« je REFLEKTOR  odprl temo, ki je spričo 
izbire župnijskih pastoralnih svetov za obdobje 2021-2026  lahko zanimiva, 
in predstavil pod naslovom: Oddaja Reflektor | Kakšna je vaša župnija 
prihodnosti ... YouTube · Družina media, 16 Jun 2021 

 

  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.                                                                                                          

Možnost za spoved  v župniji Solkan - v petek, 29. okt. 2021 - pater s Svete Gore ob 18.00 in 
med mašo;  - v soboto, 30 oktobra zvečer od 17.00 dalje in po maši pa župnik sam.                                  

Z osebno in skupno molitvijo na pokopališčih  ( v Solkanu1.11. na Vse svete ob 15. uri) ter pri 
sv. maši bomo  poživljali vero in upanje na večno življenje. Vsa znamenja in izrazi spoštovanja 
do rajnih,  bodo ostali spričo molitve za rajne zgovornejši.  

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 

30. ned. med  l.  

24.10.2021 –  
MISIJONSKA  

 10. 00        
 

18.30 

Skupna žup.  maša za žive in+ 

-adoracija / molitev  ob 18. uri 
 v zahvalo za razne dejavnosti 

P. 25.10.-   18.30 + starše  Jesih 

T. 26.10. –  18.30 v čast Materi Božji 

S. 27.10.– 18.30 za družino -S. 

  Č. 28.10. - 18.00 - 

18.30 

molitev pred Najsvetejšim 

+ Ivan Curk 

P. 29.10 –  18.30 + Matej Jakin 

S. 30.10 - 18.30 + Srebrnič  

31. ned. med  l.  

31.10.2021 –  
ŽEGNANJSKA 

 10. 00        
 

 

18.30 

  Za žive in rajne župljane  ob 

prazniku naših prvoobhajancev 

-adoracija / molitev  ob 18. uri 
  za vse +, ki so si vzeli življenje 

https://zng.si/2021/10/16/clovekovo-iskanje-najvisjega-smisla/
https://zng.si/2021/10/16/clovekovo-iskanje-najvisjega-smisla/
https://www.youtube.com/watch?v=AYZAKkaLCq4
https://www.youtube.com/watch?v=AYZAKkaLCq4

