
ŽUPNIJA SOLKAN                                                 

prispevek  k  medžupnijskim  oznanilom za 

32. ned. med l. ZAHVALNA - C; 6.11.- 13.11.22            
 

»ZAHVALJUJTE SE GOSPODU VSI … «        
                »HVALEŽNOST … je dostopna vsem ne glede na 
starost, vsakogar, ki jo udejanja preobraža z dobrodejnimi učinki 
na njegovo življenje in na življenje njegovih bližnjih. Izboljšuje 
medsebojne odnose. Povečuje družbeno vključenost, saj 
spodbuja altruistično vedenje. Ima raznotere in trajne učinke. 
Zagotovo je najbolj dobrodejna in najbolj preobražujoča od vseh 
notranjih naravnanosti …   (Lionel Dalle, Čudež hvaležnosti Okus novega življenja; 
prevod Emanuael, Lj.2021)  
          Ponovno si pokličimo v spomin mnoge darove in 
obdarovanost, za kar se lahko zahvaljujemo: za dar življenja od 
spočetja do  naravne smrti, za napredek paliativne medicine, ki 
pomaga hudo trpečim v neozdravljivi bolezni in ne sprejema  tako 
imenovane »pomoči« pri samomoru  oz. evtanazije ne sprejema 
kot rešitev in dobro pot v smrt »iz usmiljenja« za bolnika.           

 Prav tako se lahko zahvaljujemo  za dar spoznanja, podprt 
s prošnjo k Svetemu Duhu za  prave izbire in možnost odločanja 
za dobro, ko pri tem nosimo tudi del odgovornosti pri političnih in 
druženih  posledicah. Tudi mi smo kaplja v morju in brez našega 
sodelovanja, bi ta kaplja (po besedah s. matere Terezije) manjkala 
pri večanju dobrega in blažitvi trpljenja v svetu. 

»Zahvaljujte se Gospodu vsi, ker večno ljubi nas le On ….« 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4Srečanje staršev birmanskih kandidatov v župniji Solkan, je predvideno za 17. 
nov. po večerni maši ob 19.15;  
4Tudi letos na Škofijski gimnaziji Vipava vabijo na dan odprtih vrat www.sgv.si. 

4 Verouk po urniku; 
Letos še nismo (v večini) 
poravnali nabavljenih ver. 
zvezkov oz. knjig. Ob tej 
priliki je zaželjen tudi 
prispevek za materialne 
stroške na družino, 
neglede na število otrok, 
ki ga obiskujejo. Izpolnite 
in priložite v ovojnici.                                                    
4Zahvala za vse drugo, 
poleg tega kar  nas 
spominjajo naši škofje, 
pa tudi za iskanje poti do 
osvežene molitve 
rožnega venca, za vse 
tudi majhna vzdrževalna 
(prostovoljna) dela  v 
cerkvi in sanacijska v 

župnišču, ter vse tisto kar opazimo šele v pomanjkanju le tega, kar se nam zdi 
samoumevno. V prostovoljna dela spadajo tudi »delavnice« ob knjigi receptov, 
nabava pripomočkov v dobro vseh … člščenje in (blizu smo!) tudi ogrevanje veroučnih 
prostorov in  cerkve (vsaj delno).                                                                               
4V skupnih obvestilih in delno na spletni strani župnije Solkan  zupnija-
solkan.si poišči(te) še, kar vam je lahko v spodbudo.                                              
 
4Kateheza - verouk  po urniku in praznovanje nedelje pri maši nas več ne straši, 
razen če izberemo »udobnejši  način«. Družinska miza in »miza« v cerkvi , Božje 
besede in evharistije  nas  vabita,  da  kristjani ne izgubimo moči za nadaljno pot.           
4Praznik Vseh svetih in spomin vernih rajnih smo praznovali, ozrimo se in 
preverimo, kaj in kako nam  je uspelo? Prav tako s predavanjem v Novi Gorici 
namenjenem staršem, 24. okt. ob 20.00 ? 
4NOVA TEL. ŠTEVILKA ZA OBISK BOLNIKOV V BOLNIŠNICI ŠEMPETER 
Od 1. 11. 2022 je za klic duhovnika v bolnico na voljo posebna telefonska 
številka in sicer 064 137 577.  Večino dni se bo na to številko oglašal g. 
Peter.  Ob ponedeljkih in torkih pa še naprej, g. Kretič.  
                                                                                                                                                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 985790 

06.11.2022  
32. ned.m. L. 
zahvalna 

10.00 
18.00
18.30 

Skupna župnijska m. za žive in +     
-  češčenje  - nato sveta maša    
+ Lojze Koren 

 P. 07.10.                 18.30  + Utica in Renzo 

T. 08.11. – 18.30  +Ivanka Peršolja 

S. 09.11.  18.30  + Bernarda Mugerli 

Č. 10.11 18.00   
18.30  

molitev pred Najsvetejšim  za -- 
za žive in ++druž. (A.)     

P. 11.11.       18.30 +Ana Lipej in rodb.Peternelj -Lipej 

S. 12.11.          18.30                  za + starše Makarovič in Jerončič 

13.11.2022  -    
33. ned.letom -     
svetovni dan 

ubogih 

10.00 
18.00 
18.30 

Skupna župnijska m. za žive in + +       
-  češčenje  - nato sveta maša                   
+ Marija Gorjan -             (30.dan) 


