
ŽUPNIJA SOLKAN                                                             
prispevek  k medžupnijskim oznanilom za 

19. ned. med letom - C;   07.08.-14.08.2022 
____________________________________________________________      

OBLJUBLJENA DEŽELA je tam, kjer 
življenja ne vodi 
človek, oprt na 
lastne moči in 
zunanje gotovosti, 
ampak Bog s 
svojo Besedo in v 
sodelovanju s 
človekom, ki je 
pripravljen 
prisluhniti in 

narediti korak v goli veri. Tak zgled je Abraham, ki 
stopa iz varnosti in gotovosti, 
kjer se mu zdijo stvari jasne 
in obvladljive v negotovost, 
kjer mu je »edini zemljevid« 
v zaupanju Božji obljubi. 
Nekaj Božjega in lepega 
lahko rodijo samo ljudje, ki 
verujejo … sredi nemogočih okoliščin.                                                                                               
Kako nenehno izpuščati vse, kar nam je dano in ni 
naša last in pravica, ampak je dar. Na tej poti vere, 
pa se često zdi, da Bog zamuja, in je prepočasen v 
odgovarjanju na naš položaj … kot gospodar v priliki, 
da je odpotoval daleč stran.  Da Bog izpolni svojo 

obljubo ne potrebuje veliko časa. Vmesni čas je 
potreben nam, tujcenm in popotnikom, da bi dozoreli 
v ljudi, ki pričujejo, da njihov dom ni od tega 
sveta…Bog nas prehiteva s svojo milostjo.Pojdimo iz 
uspavajočega ždenja na pot budnosti z zaupanjem, 
da Bog tistim, ki so opasani in pripravljeni, sam streže 
in daje vse, kar potrebujejo.                 (Anja Kastelic, Vera – 
zagotovilo tistega, česar ne vidimo) 

 4Nekateri godovi v tem tednu: Dominik, duhovnik; Terezija Benedikta od Križa z 
osebnim imenom Edith Stein; Lovrenc, diakon in mč.; Klara(Jasna), devica; Ivana 
Šantalska, vdova, redovnica; Poncijan, pp. In Hipolit, duhovnih, oba 
mučenca;                                                                                                                                                                                       

4 Pastoralni tečaj v Škofiji Koper predviden za četrtek, 1.9.2022 ob 
9.00 v Strunjanu – Stella Maris                                                                                                                                                                
4Začetek verouka v župniji Solkan. V tednu od 4.do 10. septembra  za 
vse, ob prisotnosti staršev, odraslih;  vpis tudi tiste, ki so v preteklih letih 
verouk pri nas že obiskovali, kot tiste, ki se nam bodo pridružili ali 
sporočiti namero obiskovanja verouka drugod. (n.pr. pri sosedih…).                                                                    
4V soboto, 10. 9. 2022, vabilo na Konferenco o liturgiji in liturgični 
glasbi Sacrificium laudis, ki jo organizira Zavod za cerkveno glasbo v 
sodelovanju z Zavodom Cisterca. Vabljeni 
tako organisti in zborovodje, cerkveni pevci, duhovniki in vsi, ki vas 
zanima liturgija in liturgična glasba                                                                                                        
4Škofijski molitveni dan za duhovne poklice, v soboto, 10.09.2022 na 
Sveti Gori z dogajanje od  8.00 pa vse do 13.30                                                                          
4Župnija Solkan načrtuje romanje 17.09.2022  … z možnostjo vpisa po 
objavi načrtovane poti v oznanilih.                                                                                                                                     
417.09.2022 načrtovano vseslovensko srečanja mladih v 
Stični…                                                                                                                                                            
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07. 08. 22 
19. nedelja  
med letom 

10.00 
19.00- 

19.30 

  Skupna žup. m. za žive in +  
češčenje  nato sveta maša 
 +Miroslav Grosar (1.obl.) 

P. 08.08.  19.30   v zahvalo za 47 let zakona (SJ) 
T. 09.08 19.30   po namenu  
S. 10.08.  6.00  p.o.n. 
Č. 11.08. 

.Klara, dev. 
19.00 
19.30   

molitev pred Najsvetejšim 
 za žive in pokojne znance 

P. 12.08 19.30  v zahvalo Bogu za vse sodelujoče  
pri gašenju požara na Krasu 

S. 13.08. 19.30  + Andrej 
14. 08. 22 
20. nedelja  
med letom  

10.00 
19.00- 
19.30 

  Skupna žup. m. za žive in +  
češčenje  nato sveta maša 
 v zahvalo za uspešen poseg 

4Medžupnijska oznanila  in Dodatek k medžupnijskim oznanilom 
(natisnjen na A 5 formatu -črno belo) najdete tudi na spletni  strani 
župnije Solkan:     www.zupnija-solkan.si 


