
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom               

ŽUPNIJA SOLKAN                                         
 
32. nedelja med letom – zahvalna nedelja 

 07.11. – 14.11.2021               Int.št.:  45/2021 
 

HVALA ZA VSAKO DOBRO JUTRO , 
 hvala za vse življenja dni … lahko pojemo tudi ob 
zahvalni nedelji. G.škof Jurij med drugim piše 
»Zahvaljujemo se tudi pastoralnim delavcem in 
vernikom, ki z razumevanjem in dobrohotnostjo 
sprejemajo  priporočila in navodila in se jih držijo 
…nabirka letošnje zahvalne nedelje namenjena za 
vzdrževanje duhovnikov v Petrovem domu… » v 
Šempetru pri Gorici.                                                                       
Bog povrni za molitev in vse darove tudi vsem v  naši 
župnii, tako  darove in molitev  za  župnijo kot  meni 
osebno. Hvala za vse oblike pomoči pri čiščenju, 
krašenju cerkve, pri skrbi za petje v zboru, organistu  in 
pevovodijem, za sodelovanje pri ljudskem petju. Hvala 
za prebujen čut pri načrtovanju in skrbi za bogoslužje, 
gospodarske zadeve in vse drugo, kar je skrito in narejeno z dobrim namenom.         Vaš župnik  

«Splošni molitveni namen za mesec november 2021 :                                                        
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.                                                                                  

15. nov.  po večerni maši, načrtovano 
srečanje ŽPS         

V skupnih oznanilih bomo opozorjeni 
tudi na:                                                                        
-  teden zaporov od 14.-20 novembra                                                                         
-  teden karitas: od 22.11- 28.11. z 
možnostjo, da se prijavimo za koncert KLIC 
DOBROTE v Celju , sredo 24. novembra in 
praznovanje nedelje Karitas, na 1. adv. 
nedeljo.                                                                     

 Verouk, kot običajno z upoštevanjem 
PCT in navodil NIJZ, ki  z veljavnostjo  za 
cerkve -  s ponedeljkom 8.novembra  

navaja poleg PCT, 1,5 metrsko razdaljo in uporabo medicinskih mask.                                                   
V skupnih medžupnijskih oznanilih glej (te):  vabilo na Taizejsko srečanje mladih v Turinu; 

vabilo predstavnikom ŽGSvetov za srečanje  v Novi Gorici ,…                                                                                                                             

 

  

32. ned. med  l.  

07.11.2021 –  
ZAHVALNA 

 10. 00        
---------- 

18.30 

  Skupna župnijska m. žive in +  

adoracija / molitev  ob 18. uri   + 

Utica in Renzo 

P. 08.11.-    18.30 +brat in starši Bremec 

T. 09.11. –   18.30 +Bernarda Mugerli 

S. 10.11.– 18.30 /- za zdravje (M) ---op: prenesena /!!!. 

+ Franc Petrič (osmins) 

  Č. 11.11. - 18.00  

18.30 

adoracija / molitev   

+Ana Lipej in + Peternelj 

P. 12.11 –  18.30 +Simon Bizjak 

S. 13.11 - 18.30 + Gracijana Volk 

33. NML-14.11.21  
Začetek tedna 

zaporov 

 10. 00        
---------- 

18.30 

  Skupna župnijska m. žive in +  

-adoracija / molitev  ob 18. uri 

  + druž. Drešček 


