
ŽUPNIJA SOLKAN                                                 

prispevek  k  medžupnijskim  oznanilom za 

29. ned. med letom - C;   16.10.- 23.10.2022            

 
»MOJA POMOČ PRIHAJA OD GOSPODA«        
                »Dragi Timotej ostani pri tem, česar si se naučil in v 
veri sprejel, ker veš od koga si se naučil…«  (2 Tim 3,14 )  
                 Morda  bi apostol Pavel spregovoril podobno tudi 
nam: Ostani pri spoštovanju slehernega človeškega življenja 
od spočetja do naravne smrti, ker veš čigav dar je. Življenje je 
Božji dar in ti se ne delaj boga, da bi vse obrnil na glavo. 
Zahvaljuj se za dar življenja za napredek paliativne medicine in 
skrbi, da boš lajšal bolečine, ki jih prinese bolezen in 
trpljenje, ki se velikokrat množi zaradi osamljenosti in 
pomanjkanja ljubezni soljudi in tistih, ki so poklicani biti blizu. 
Skrajševanje življenja (samomor) z » medicinsko pomočjo« ni 
prava pomoč, ampak pomoč pri umoru; nasilnem končanju in 
rezanju niti življenja. Čeprav boš slišal sto in stokrat, kako 
spadaš med napredne, ki  »imajo pravo usmiljenje« če tako 
ravnajo z neozdravljivo bolnimi in trpečimi ljudmi, pomagaj 
odkrivati smisel življenja. V molitvi kliči k Svetemu duhu za 
dar spoznanja, za dar modrosti in moči  ter dar strahu 
božjega, da skušnjave in obljuba ( postala bosta kakor Bog)  o 
kateri npripoveduje sveto pismo v 1. Mojzesovi knjigi ne 
postanejo resničnost izražena v besedah »spoznala sta, da sta 
naga…) 
 Zahvaljuj se za vse, kar si dobrega prejel v družini. Za 
svoje starše tudi če niso(bili)  idealni, kot ni nihče izmed nas, ki 
presoja njihova dejanja in življenje. Prosi za spoznanje in 
prepoznavnost sil, ki družino omalovažujejo  in nasilno 
uničujejo. Hvalijo življenjski slog, ion skupnosti, ki nekaterim 
prinašajo materialne koristi, uničuje pa resnično srečo zdrave 
družine …« 
 

4 … z Radia Ognjišče so v 
mašo župnijo poslali nekaj 
izvodov revije PRO, ki jo 
sodelavci Radia pripravljajo za 
svoje najbolj zvreste 
poslušalce in  
 
 
podpornike. Vabim vas, da si 
jo vzamete in preberete. Če 
pa je kdo od vas njihov zvesti 
poslušalec in še ni podpornik, 
vabim, da se opogumi.          
4    S  T  R  A  H  O  V  I 
»Srce nam lahko napolnjujejo 
številni strahovi ….: strah, da 
nismo dovolj ljubljeni, strah, da 
nam ne bo uspelo, strah pred 
sodbami drugih, strah pred 
lastno nesposobnostjo, strah, 
da nas bodo drugi zapustili, 

strah pred smrtjo, strah pred spremembami, strah pred pomanjkanjem,  strah, da se nam bo 
zgodilo kaj hudega … Naši strahovi izvirajo iz duševnosti in so pogosto mogočno orodje, s 
katerim nas hudobec (op.:satan) hromi…. Slika nam najrazličnejše  prihodnje scenarije, s 
katerimi nas hoče prestrašiti, čeprav se jih večina ne bo nikoli udejanjila. In tudi če se bomo 
kdaj morali  z njimi spoprijeti, nam bo Bog takrat, ko bomo to potrebovali, naklonil svojo 
milost. (L.Dalle, Čudež hvaležnosti) 
4 Sprememba urnika večernih maš:  Od ponedeljka 17.okt. – z jutrišnjim dnem- 
dalje,  bodo večerne maše v župniji Solkan ob 18.30. 
4Kateheza - verouk  po urniku;   praznovanje nedelje pri maši, povezujemo z 
molitvijo rožnega venca, po programu članov ŽPS.                                                                                         
4Približuje se praznik Vseh svetih in spomin vernih rajnih. Vabljeni smo, da ne 
ostanemo pri skrbi za videz, izgled, predvsem zunanjost, ne da bi omogočili 
praznovanje v duši in spomin združen z molitvijo. 
4PREDAVANJE ZA STARŠE v  Novi Gorici -Kristus Odrešenika prihodnji 
ponedeljek, 24.10. ob 20.00 ima gospa  Mateja Milost z naslovom: »Kako starši 
pomagamo otrokom, do dobre samopodobe.« 
 
 
Župnija Solkan, Mizarska ulica 18,  5250 SOLKAN tel.: 05/300 5 1 36 TRR župnije 
Solkan SI56 0475 0000 3146 731; Bric Jožko, žpk. GSM  041 549 535; Duhovnika  in    
obiski bolnikov v bolnišnice Šempeter: duhovnik g. Milavec Boris tel.:051 489 408   
nujni obiski g. Boris Kretič - tel.:069 98579 

16. okt..22         
29. nedelja  
med letom     

10.00 
17.00                         
19.00
19.30 

Skupna župnijska m. za žive in  
konkatedrala  -GOK »Odprta dlan« -   
-  češčenje  - nato sveta maša     
+Testen Alojz in Marija       

 P. 17.10. 18.30 + Lučko Paravan in starši 

T. 18.10 18.30 po nam. (S.L.) 

S. 19. 10 7.00 za zdravje 

Č. 20.10 18.00   
18.30  

molitev pred Najsvetejšim                 
- za  ++sorodnike, dobrotnike 

P. 21.10       18.30 +Boris Markič 

S. 22.10.          18.30                  + starši Mavrič 

23.okt..2022 
30. nedelja 
misijonska     

10.00 
18.00
18.30 

Skupna župnijska m. za žive in +     
-  češčenje  - nato sveta maša    
+Gorjup Franc in Alojzija         


