
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom               

ŽUPNIJA SOLKAN                                         
 
4.NEDELJA  med letom -  leto C 
Int.št.: 05/2022         30.01.- 06.02.2022                                                                                           

TO NE  GRE … «Naša družina« št.4./2022 - Uvodnik pod naslovom 
Privilegirani otroci se glasi: »Klasični verouk, se že dlje časa 
kaže kot problematičen predvsem zaradi velikega osipa mladih 
po birmi. Znanja ostane malo, za celovito versko izkušnjo ali 
razvoj občutka pripadnosti župniji  pa je ena šolska ura na 
teden premalo, ugotavljajo katehistinje. Starši so otrokovi prvi 
kateheti, zato v vse več župnijah organizirajo družinsko 
katehezo- »verouk« za vso 
družino …«    (op.:Kdo bo vzkliknil: 
»Kaj, še to kar obstaja je preveč?!« . 
Nadalje je ugotovljeno, da so otroci, ki so 
lahko  deležni take kateheze privilegirani in 
to ne z mislijo na materialne dobrine, ampak 
v podpori, ki jo imajo v starših)  Ampak 
res - tudi to je privilegij, da ima otrok starše, ki si vzamejo čas 
za katehezo, molitev, svoj dom pa popestrijo z verskimi revijami 
in knjigami. A Duh veje kjer hoče, zato ne zapiramo vrat župnije 
otrokom, ki prihajajo na kateheze iz lastne želje  in ne na 
pobudo staršev…«  Nekdo drug pa je ko razmišlja, zapisal:                  
ČE  SAM NE ZNAM, BOM PA DRUGE UČIL, 
to ne gre! …Če se hočemo razvijati od spočetja do smrti, so 
nekatere stalnice potrebne …Mislili smo, da ni meja, da delamo 
lahko karkoli in kjerkoli, samo če gre. Pozabili smo na temeljne 
vrednote, ki niso izginile, le izpred oči smo jih spustili. In ti 
veliki spisi, teksti kakršno je Sveto pismo, pa je ogromno te 
človeške in Božje modrosti, kdo smo, kaj smo in kako naj 
gremo skozi življenje, da se bomo kakovostno razvijali… O 

tem, kar smo dobrega od tradicije zavrgli, moramo narediti 
popravni izpit. Tisto moramo spet spoznati in vzljubiti …                                           

                                                                                                               (Dr. Jože Ramovš)                                                                       
4EDEN OD SKLEPOV SŠK na temo sinodalnosti. Vsaka škofija bo 
organizirala predsinodalno srečanje, kjer bodo predstavili zaključno 
poročilo in ga do 31.05.posredovali Tajništvu  SŠK. 

4PROGRAM  SINODALNIH VEČEROV v  Novi Gorici                                            
(zgibanka na oglasni deski in  mizici!) 
4STARŠI VEROUČENCEV v prilogi Družine  »Naša družina« je 
premisleka vreden uvodnik s povzetkom v naših oznanilih. 
 4Srečanje izrednih delivcev obhajila v Vipavi – 5.2.2022 
4OBISK BOLNIKOV  za prvi petek. Obenem se nam 11. februarja na 
god Lurške M.Božje napoveduje že jubilejni svetovni dan bolnikov. 
Zaznamujemo ga lahko tudi s tem, da starejše in bolne - ob spoštovanju 

ukrepov za zajezitev 
virusa, -  lahko obišče 
tudi duhovnik- bolniški 
duhovnik ali župnik.                                                        
4KATEHETSKI 
SIMPOZIJ 2022 preko 
spleta po Zoomu od 14. 
-16. febr., vsak dan od 
19.00 – 21.30;  drug 
sklop tudi po škofijah in 
mestih (Nova Gorica,, 
… bomo še obveščeni!) 
4Možnost za spoved 
pred in med mašo na 
prvi petek, nudi tudi 
pater  s Svete Gore                                                                                                                           

4IMAMO PRAVILNIK za postavitev v službo kateheta in sicer »Ad 
experimentum« - za poskusno obdobje (janauar 2022 do jan. 2055)                
4TRR župnije Solkan  SI56 0475 0000 3146 731 pri Nova KBM. Hvala in 
Bog lonaj vsem, ki se poslužujete tudi te poti za pomoč, v teh izrednih razmerah. 

30.01.22 
4.ned. med l.  

10. 00   

18.30 
Skupna – župnijska maša 

češčenje ob 18.00 nato sveta maša 

p. o. n. 
P. 31.01.-   18.30 +Janez Žugelj 
T. 01.02.  18.30 za zdravje  (M.) 
S. 02.02 – 
SVEČNICA 

18.30 po namenu za + G.P. 

   Č. 03.02.  18.00 
18.30 

 -   molitev pred Najsvetejšim 
  +Zalka Koren (1. obl.) 

P. 04.02. -
prvi petek 18.30 + Boris Markič 

  S. 05.02. 
    prva sobota 18.30 za žive in rajne 

dobrotnike 
06.02.22 

5.ned. med l.  
10. 00 
18.30 

Skupna – župnijska maša 
češčenje ob 18.00 nato sveta maša 

p. o. n. 


