Prispevek k medžupnijskim oznanilom

ŽUPNIJA SOLKAN
34. nedelja med letom –

Int.št.: 47/2021

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
14.11. – 28.11.2021

_____________________________________________________________

POSLUŠATI, RAZLOČEVATI, HODITI
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Skupna žup. maša za žive in +

Celodnevno češčenje in sklep ob 18. uri

+ Jožef Drašček (1. obl.)
za pevce, organiste , božje ljudstvo
+Jug Janez in Justina
v čast Presveti Trojici
adoracija / molitev
+ Alojz Cej

+Ludvik in Alojzija Kovšič
+ Vižin Vida in Marjo
Skupna žup. maša za žive in +
Sklep češčenja in sklep ob 18.00 in maša

18.30

+ starše Bevčič

SKUPAJ …

Poslušati ni vedno

najbolj enostavno. Vsekakor je na nas vseh, da
odkrivamo pomen poslušanja sočloveka in enako
pomen poslušanja Boga, ki nam govori po svoji
Besedi in nam zagotavlja razsvetljenje Svetega Duha.

Poslušanje je prvi korak k sinodalnosti. Pogoj za
poslušanje je odprto srce. Samo tako preraščamo
predsodke in preraščamo uveljavljanje svojih
prepričanj.

- Lahko rečemo, da nam kdo v župniji prisluhne?
- Kako in koliko se na župnijskih srečanjih poslušamo?
- Poslušamo otroke in mlade?
- Kaj nam lahko sporočijo zakonski pari z majhnimi otroci?
Nedeljo Kristusa kralja vesoljstva praznujemo skupaj z našimi prvoobhajanci in družinami. Vsem, udeležencem
pri češčenju, naj bo »zmenek« z Njim, okrepčilo za lepše dni življenja. Označimo na vpisnem listu v vetrolovu, (lahko
samo z znakom ) , kdaj nameravamo priti k češčenju, oz. kateri skupini se nameravamo pridružiti
«Splošni molitveni namen za november 2021«: Molimo za ljudi, ki trpijo zaradi depresije ali izgorelosti, da bi
povsod našli podporo in luč, ki bi jih odprla v življenje.
Na god sv. Cecilije,-22. novembra -zavetnice cerkvene glasbe sveta maša za pevce, organiste in božje ljudstvo s
hvaležnostjo za dar, ki naj bo v službi občestva in v čast Bogu.
Vabilo: Vabljeni na e-pričevanje. Mateja Kolić z družino je leta 2018 je v letalski nesreči v Bovcu izgubila moža in
očeta šestih otrok. V petek, 26. novembra, ob 20. uri preko Zoom-a. Prijavite se tukaj ali skofija-koper.si.
"Zdaj gledam na svoje življenje kot na prehodno obdobje, v katerem moram tudi jaz izpolniti svoje poslanstvo ."
Možna tudi prijavaq na: https://forms.gle/35MmtFya4zrz5N6i6

VEROUK – K verouku naj pridejo otroci, ki imajo v šoli opravljeno testiranje. Obvezna je uporaba zaščitne maske in
razkuževanje rok.za vse otroke pri verouku
PRIPRAVLJAMO SE NA ADVENT:
-

-

V lepem vremenu bomo nabrali mah za jaslice in za
izdelavo adventnega venca v cerkvi in doma
Na prvo adventno nedeljo bomo prinesli adventne vence
k blagoslovu pri maši ob 10. uri in sodelovali pri
bogoslužju. Izdelajmo jih in podarimo svoj trud in
iznajdljivost.
Miklavž nas bo obiskal pri verouku, ker skupne
prireditve ne bo…med drugim nam bo podaril tudi
adventni koledar, kot pripomoček za lepše
praznovanje, ki ga lahko vzamemo že v nedeljo.

