
ŽUPNIJA SOLKAN                                                             
prispevek  k medžupnijskim oznanilom za 

13. ned. med letom -C;  26.06.– 03..07.2022           

     KJE PA TO PIŠE? 

  Verski tisk je v mesecu  juniju zaznamovan tudi  s 
prispevki na temo duhovnih poklicev  in ko gre edini sin za 
duhovnika (Naša družina št.25-26 2022 str. 4-5)  je lahko to milostni odgovor 
na molitev staršev,  ki sta že  ob rojstvu prosila, da bi sledil 
Božjim namenom, tudi v duhovništvo.  

 Drug naslov pa  preseneča s trditvijo:  »Samo norec se 
poda v take vode« (Družina št.25-26 2022 str. ..) -pričevanje duhovnika 
Mira Mariniča. Bog omogoča in krepi voljo ter daje moč, ko  
odgovarjamo na Njegov klic. 
Starši odgovarjajo: »V naši družini je vedno  veljalo,  da je Bog 
na prvem mestu.  Vsi (op.: otroci) so hodili v glasbeno šolo. 
Vedno je imela prednost maša, zato nekajkrat zaradi praznikov 
niso šli na nastop. Hitro je kakšno drugo delo bolj pomembno 
in  se lahko maša pomakne na stranski tir.« (Naša družina št.25-26 2022 str. 4-

5) 
»Če sledimo  Jezusu zaradi  določenih koristi , ki si jih nadejamo , potem 

naš bog ni Jezus, temveč tiste pričakovane dobrine. Morda se tolikim sesuva  
družinski svet prav zato, ker tako hitro stavimo družinsko srečo na razne 
dobrine, namesto na Boga, ki nam jih daje?« (Naša družina št.25-26 2022 str.7) 
  »Danes je popularno reči,  da  za zaupanje vase ne potrebujemo 
zunanje  potrditve. Pa se mi zdi, da si lažemo. Še kako potrebujemo tudi 
pohvalo,  zahvalo, priznanje, spodbudo …«  ( Dokazovanje ali rast - Naša družina št.25-26 2022 

str. 7) 

»  Doma imaš šest otrok, v razredu n.pr. 25, na šoli še veliko več. Katerim 
je lažje privzgajati domoljubje? …  » Pri vzgoji  je  na splošno težko dajati  
konkretne nasvete, ki bi vedno delovali . Pa vendar, kaj bi svetoval staršem, ki bi 
radi otroke vzgojili v domoljubju?«       ( Domoljubje se začenja na domačem pragu- Naša 

družina št.25-26 2022 str. 9) 

OB SKLEPU VEROUKA: 

»...Skrb, kako bomo 

naslovljencem (op.:n.pr. pri 

verouku) čim bolj prepričljivo 

posredovali vsebino vere, 

zamenja še večje skrb, kako 

razumeti osebo, ki stoji pred 

nami. Prvo, posvetiti se vsebini 

in metodi je mnogo lažje, ker 

se je o tem mogoče poučiti, za 

drugo, kako se posvetiti 

osebi, pa kateheti nismo 

dovolj usposobljeni. 

…Oznanjamo v upanju …da bo naslovnik v milostnem trenutku …vsaj 

nekaj apliciral na svoje življenje…«     (»Cerkev danes« št.4/21)                                                   

Obeležitev  državnega praznika - dneva državnosti – 26.06.2022  ob 

20.30 v Solkanu s  prireditvijo »Pesem pod lipo.                                                  

SVETOVNO SREČANJE DRUŽIN v Rimu in drugih lokacijah po svetu, 

podčrtuje pomen te osnovne celice, ki je nosilni steber družbe, ki bi ji bile 

rade podobne tudi druge, zlasti v tem, česar n.pr. stranke in lobiji ne 

morejo nadomestiti.  Z besedo »družina« se poimenujejo n.pr. 

samostanske skupnosti, skupnosti lovcev in v sosednji Benečiji tudi 

planinci (planinska družina, lovska družina)  Družina ostaja vzor, čeprav  jo 

kdo ruši.                                                                                                                                                                   

 Nova otroška pesmarica »On Živi«, kot  napoveduje »Emanuel« je po 

prednaročniški ceni, do 29. julija za 22.-€. Zbiramo naročila.(Redna cena 

24.90)                                                                                                                             

SPOROČILO ARHIVARJA ŠKOFIJE KOPER  Prve krstne, poročne in 

mrliške knjige župnij Škofije Koper so odslej na voljo tudi na spletu 

(https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/koper/). Seznam matičnih 

knjig na spletu bomo sproti … širili. Ohranjena dediščina je (in bo še v 

večji meri) na ogled in razpolago za podatke, ki nas zanimajo!

26.06.22 
13. nedelja  

med letom 

10.00 

19.00-

19.30 

  Skupna žup. m. za žive in +  
češčenje  nato sveta maša 

+Rolich in Bacichi 

P. 27.06. 

Ema (Hema)-  

19.30 
Krška,kneg. 

  za ++ Remiaš 

T. 28.06.  6.00  p.n. 

S. 29.06. 
Peter in Pavel, 

19.30 
   apostola  

 p.o.n. 

Č. 30.06.  - 

19.30 

19.00 češčenje  nato sveta maša 

 +Marija Žerjal 

P. 01.07  
1. petek   

19.30  v čast Jezusovemu Srcu 

S. 02.07. 
1. sobota 

19.30  za duhovne poklice 

03.07.22 
13. nedelja  

med letom  

10.00 

19.00- 

19.30 

  Skupna žup. m. za žive in +  
češčenje  nato sveta maša 

  za božje varstvo 

https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/koper/
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