
ŽUPNIJA SOLKAN                                                             
prispevek  k medžupnijskim oznanilom za 

17. ned. med letom - C;   24.07.- 31.07.2022 
____________________________________________________________      

IZRAZI HVALEŽNOSTI se lahko kažejo na 
mnoge načine, tako ob praznovanju nedelje starih staršev ob 
godu sv. Joahima in Ane, (po tradiciji)ob mašnem namenu 

Solkanskih žena, ob 
Krištofovi nedelji z 
darovanjem za pomoč 
misijonarjem ob srečno 
prevoženih kilometrih 
(MIVA), ob ustanovi »Anin 
sklad«, ki je namenjen 
zlasti večjim družinam, z 
več otroki… itd.  
Bog povrni za vaš dar v 

kakršen koli namen ste se, ali se 
boste odločili. Bog nas tudi preseneča 
na mnogotere načine. Hvala.                                                            

4 Mašni nameni za župnijo Solkan v oznanilih na spletni strani Župnije 
Solkan. Poleg tega tudi pričujoči prilogi oznanil,  pod domeno zupnija-
solkan@rkc.si                                                                                                     
4Molitev za prihodnjega škofa v naši škofiji, naj postane tudi naša 
molitev!                                                                                                    
Ti, Gospod, si naš Pastir!      Mi smo tvoje ljudstvo in čreda tvoje paše. 
Ti poznaš srca vseh in Ti že veš,  kdo bo prihodnji pastir naše škofije. 
Pomagaj nam, da bomo našli tistega,  ki bo hodil pred nami in nam kazal pot, 
ki bo hodil za nami in pobiral utrujene, ki bo hodil med nami in nas vabil k spreobrnjenju. 
Dobri Pastir, usliši našo prošnjo. 
Ki živiš in kraljuješ vekomaj.  

4Pismo z oglasne deske  ene od župnij  Škofije Koper z naslovom 
»Zahvala  za skrb in lepoto naše cerkve, ter vzpodbuda za naprej«  je 
lahko tudi nam spodbudno branje, tu prepisano vsaj delno, v celoti pa na 
oglasni deski župnije.                                                                                            
4 Vas  nagovarja? - Ti si Božja zamisel je knjiga za graditev samopodobe po odnosu 
z Bogom. Napisana je v preprostem, malce najstniškem jeziku. Sestavljajo jo kratki nagovori 
za dekleta, vsakemu sledi ustvarjalni namig: Naredi sama – 44 idej, kako Jezusa sprejeti k 
sebi na prijeten način. Skupaj bomo kuhali, uživali v naravi, ustvarjali zapestnice … 
 
Ti si Božja zamisel je knjiga razmišljanj, “ki nas sredi vsakdanjika spominjajo, da smo 
čudovito ustvarjene in da je Bog v nas položil veliko krasnih lastnosti, talentov in darov. 
Knjiga želi tudi opogumljati, krepiti in vabiti, da pogosto nor vsakdan oblikujemo skupaj z 
Jezusom,” je zapisala avtorica. 
 
Ti si Božja zamisel prinaša celosten pogled na življenje mladih deklet. V njej je vse, kar te 
tare, vzbuja negotovost, te živcira (recimo bratje in sestre, da o starših niti ne govorim), pa 
tudi vse, zaradi česar žariš in za kar si hvaležna. Če še ne veš, ti si Božja poslanka! Res, 
neverjetna je ta dekliška duhovnost! 
Odrini na globoko s knjigo Ti si Božja zamisel! 
 
Knjiga je odlično darilo, če želite svojim hčerkam, dekletom (pa tudi ženam, ker te 
knjige res nikoli ne prerasteš) pokazati, kako pomembne so. 

»Osvoboditi se pritiska družbe je pravi izziv, za katerega mladim dekletom želim res 
veliko poguma in moči. Želim jim, da osebne potrditve ne bi iskale v srčkih in všečkih 
na Instagramu, ampak samo pri Jezusu Kristusu.« (Nelli Bangert)                             
4Starši imamo odgovornost, da vero iz abstrakcije prebudimo v 
življenje   Piše: Manica Marolt https://www.iskreni.net/author/mmarolt/:   Miselnost, 
da smo odrasli za prenos vere na prihodnji rod naredili vse, ker so bili naši otroci krščeni in 
prejemajo druge zakramente, obiskujejo verouk, pomnijo molitve in druge obrazce, redno 
hodijo k maši, se znajo pravilno pokrižati, praznujejo cerkvene praznike iz tradicije … ni 
prava, če vseh teh spoznanj ter navad tako duhovniki kot kateheti in predvsem starši ne 
znamo pretvoriti v življenje.                                                                                                                                                             
Osebna vpletenost za rast v veri (namesto biti zgolj opazovalec) je bistvo. Ta vidik 
učenja, za katerega je najbolje, da se zgodi še preden začnemo z osvajanjem dejstev, 
bi moral nas starše najbolj zanimati. Gre namreč za prebujanje vere.   …. 

Kot njihovi vzgojitelji imamo odgovornost in moč, da vero iz neke abstrakcije prebudimo v 
življenje: naši otroci so tega vredni.                                                                                                                       
Manica Marolt je mama, učiteljica razrednega pouka in ustvarjalka portala Korenine vere, 
kjer je bil prispevek prvotno objavljen.     Op.: /prepis dela  vsebine na radio »Ognjišče«/                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                               
Župnija Solkan, Mizarska ulica 18,  5250 SOLKAN tel.: 05/300 51 36 TRR župnije Solkan SI56 0475 
0000 3146 731; Bric Jožko, žpk. GSM  041 549 535; Duhovnika  in  n u j n i   obiski bolnikov v 

24.07.22 
17. nedelja  
med letom 

10.00 
19.00- 

19.30 

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

P. 25.07.  19.30  po Marijinih namenih 
T. 26.07 19.30  ob godu sv. Ane, po namenu    

 Solkanskih žena 
S. 27.07. 6.00   p.o.n. 
Č. 28.07.  19.00 

19.30   
molitev pred Najsvetejšim 
 +Frančiška Vrhovec (kot osm) 

P. 29.07 19.30   +Silvan Batistič ( OSM) 
S. 30.07. 19.30   +Lidija Rožič ( OSM) 
31.07.22 
18. nedelja  
med letom  

10.00 
19.00- 
19.30 

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



bolnišnice Šempeter: duhovnik g. Milavec Boris tel.:051 489 408   nujni obiski g. Boris Kretič - 
tel.:069 985790 

 

 

 

 

 

 

 


