
ŽUPNIJA SOLKAN                                                             
prispevek  k medžupnijskim oznanilom za 

15. ned. med letom - C;   10.07.- 17.07.2022 

_______________________________      

DOSTOJANSTVO ČLOVEKA  nam  
približuje tudi prilika o usmiljenem Samarijanu. Zakaj tako, 
in kdaj tako ravnati?  Eno od možnih razmišljanj se glasi: 

»… Zame je Bog porok 
človeškega 
dostojanstva. Človek 
je Božje bitje. V njem 
ne srečujem samo 
človeka, ampak 
tistega, v katerem 
biva Božji duh. Bog je 
porok svobode. Bedi 
nad tem, da me kot 
človeka ne izrabijo za 
lastne namene. Da ne 

postanem predmet ekonomizacije, ki vedno bolj grabi 
okrog sebe, ampak ohranjam prostost, do katere nihče 
nima dostopa. Sveti Bog bedi nad svetim v meni, kar mi 
daje notranjo svobodo v razmerju do sveta. Bog je poleg 
tega tudi širjava in lepota. Ko govorim o Bogu se moje srce 
razširi. Slutim skrivnost, ki je zame ta svet, in skrivnost 
moje lastne človečnosti. Bog je neizrečena resnica. In če 
sem odprt za to neizrečeno skrivnost, bo tudi moje življenje 

skrivnostno, globoko, živo, vznemirljivo. Potem ne živim kar 
tjavendan, ampak želim doseči nekaj višjega. 
 Če gledam na Boga in ob tem pomislim na današnjo 
družbo in svet, je Bog zame vir upanja. Varuje me pred 
tem, da bi zapadel v pesimizem. Kljub vsem razdiralnim 
težnjam v našem svetu upam na Božje usmiljenje, ki pri 
ljudeh vedno znova dela čudeže spreobrnjenja in 
spremembe mišljenja.« 
( Tomaš Halik, »Znebimo se Boga«, Družina 2018, str.181)                                                       
             Evangelij 15. ned. med letom o usmiljenem 
Samarijanu nas obenem sprašuje o naših konkretnih delih 
za katere bi veljala Jezusova spodbuda. »Pojdi in tudi ti …« 
ne spreglej, da boš ob pomoči drugim bolj srečen kot v 
prepoznavni sebičnosti, ko preračunavaš, kaj tebi  koristi. 

NAPOVEDI DOGAJANJA IN STANJA:                                                                   

4Nedeljo, 24. julija obhajamo kot »Krištofovo nedeljo. Tudi letos 
smo spodbujeni k darovanju in  pomoči  našim  misijonarjem. Papeževa 

misel »Dobro moramo delati zaradi služenja  in ne 
zaradi aplavzov.«  je primerna 

spodbuda, tudi ko mislimo na naše 
misijonarje                                                                                                 

4Jutranje zvonjenje v župniji 
Solkan, od 4. julija 2022 dalje,  vse dni 

v tednu ob 
7.00.                                                                                                          

4 Duhovne vaje, dnevi zbranosti, srečanja mladih, družin so lahko 
»dodana vrednost« duhovna razsežnost dopusta oz. počitnic,  konca 

tedna. Pustimo se presenetiti, poiščimo kar nas nagovarja! 
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10.07.22 
15. nedelja  
med letom 

10.00 
19.00- 

19.30 

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

P. 11.07. 
Benedikt, opat   

     6.00 
  zav. Evrope 

  p.o.n. 

T. 12.07. 
Mohor inFortunat  

19.30 
mučenca 

 po namenu 

S. 13.07.      6.00    p.o.n. 
Č. 14.07. 

Kamil de Lellis  

   19.00 
19.30 

češčenje- molitev 
 +Anita in Marjo Komel 

P. 15.07      6.00    p.o.n. 
S. 16.07. 

KarmelskaM.B 
19.30  + Marija in Jožef Cej 

17.07.22 
16. nedelja  
med letom  

10.00 
19.00- 
19.30 

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


