Prispevek k medžupnijskim oznanilom

ŽUPNIJA SOLKAN
30. med letom; 31.10.- 07.11.2021

Int.št.: 44/2021
.

MOLITEV OB SINODI

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.

31. ned. med l. 10. 00 za žive in rajne župljane - - 18.00 - / molitev
31.10.2021 –
18.30 za vse +, ki so si vzeli življenje
ŽEGNANJSKA
P. 01.11.10.00 Skupna župnijska m. žive in +
VSI SVETI,
15.00 molitev in blagoslov na pokop.
d.p. dan spomina
18.30 za + druž. Vecchiet
po namenu svetega očeta
T. 02.11. –
7.00
Spomin vseh 10.00 (na pokopališču) -za verne rajne
vernih rajnih 18.30 za ++ duhovnike in župnike
S. 03.11.–
18.30 ++ Simi (nam. 27.10)

Splošni molitveni namen
za mesec november
2021 je:
LJUDJE TRPIJO ZA DEPRESIJO.
Molimo za ljudi, ki trpijo
zaradi depresije ali izgorelosti,
da bi povsod našli podporo in
luč, ki bi jih odprla v življenje.

Na prvi petek obisk
bolnikov
in starejših, z
+ Lojze Koren
možnostjo za prejem
+ Ivanka Peršolja
P. 05.11 –
zakramentov.
18.30
1.petek v mesecu
Zvečer pred mašo, od 17.30
S. 06.11 18.30 +Goljevšček Martina
1.sobota v mesecu
dalje je na razpolago za
32. ned. med l. 10. 00 Skupna župnijska m. žive in +
spoved župnik
----------adoracija / molitev ob 18. uri
07.11.2021 –
Namesto verouka v tem
18.30 + Utica in Renzo
ZAHVALNA
tednu vabljeni posebej tudi
otroci k maši na praznik
Vseh svetih in 2. nov., ko imamo možnost prejeti tudi odpustek z obiskom cerkve
in pokopališča pod običajnimi pogoji.
Molitev in blagoslov grobov na pokopališču v Solkanu, 1.11. ob 15. uri
Č. 04.11. -

18.00
18.30

molitev pred Najsvetejšim

15. nov. po večerni maši, je predvideno srečanje ŽPS v novi sestavi - Oddaja
Reflektor | Kakšna je vaša župnija prihodnosti ... YouTube · Družina media, 16
Jun 2021 je zanimiva, potek sinodalnega dogajanja v škofiji bo predstavljen v
Pastoralnem domu v Strunjanu – 03.11.2021 dopoldne in kasneje tudi v
župnijah, v skladu z načrtovanjem ŽPSveta.
V medžupnijskih oznanilih smo opozorjeni tudi na: ponovno upoštevanje
PCT pogojev ob obisku cerkve, medžupnijsko pripravo na zakon v času od 6.-13.
novembra na Kapeli-Nova Gorica, potrebe Karitas v skladišču …
Iz zapisnika GOK izvemo tudi za povabilo novim potencialnim sodelavcem
zlasti v tednu Karitas v začetku decembra
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