ŽE BLIŽA SE REŠITVE DAN ODREŠENIK PRIHAJA K NAM
… res slava in čast
Njemu in mir, nam
vsem na zemlji, ker
ga potrebujemo.

Slava Bogu na
višavah in na

Pred kratkim smo dobili
slovenski prevod okrožnice
papeža Frančiška »Vsi smo
bratje« ki govori tudi o družbi
in kakšni smo ljudje med
seboj. Ljubezen je močnejša
ustvarjalna sila človeštva,
bolj učinkovita kot
tekmovanje. Radikalizirani
individualizem, pa nas med
seboj odtujuje. Živimo drug
mimo drugega. Zaradi
mnogih komunikacij smo
mora sosedje ne pa bratje.

zemlji mir ljudem …

..…

V okrožnici najdemo precej razjasnitev.. Denimo, papež pokaže, zakaj populizem ni sprejemljiv. …«Povečalo
se je bogastvo, toda neenakomerno, in tako smo priča, da se pojavljajo nove oblike revščine. Ko pravijo, da
je sodobni svet revščino zmanjšal, se sklicujejo na merila iz drugih obdobij, ki niso primerljiva s sedanjo
stvarnostjo. V starih časih na primer, ko še ni bilo elektrike, to ni bilo znamenje revščine niti neudobja.« Ko
tako razmišlja o revščini sklene z mislijo: «Revščino obravnavamo in dojemamo vedno v povezavi s
stvarnimi možnostmi dejanskega zgodovinskega trenutka,«
Okrožnica naj bo del voščila za božič in program za razmišljanje, vrednotenje in odločanje v
prihajajočem letu 2021.
Božično voščilo slovenskih škofov podčrtuje misel okrožnice, ko med drugim pravi: »Bog je prišel
reševat kar je izgubljeno obrobno … Bog vstopa v naše odnose, da bi v drugih, zlasti pa v bolnih, nesrečnih in
zapuščenih, osamljenih videli brate in sestre istega Očeta, odrešene po njegovi ljubezni« …

Voščilo slovenski škofje sklenejo z besedami:«Vsem vam in vašim najbližjim želimo iz srca lepo,
čeprav okrnjeno božično praznovanje. Voščilo velja tudi vsem vernikom dreugih krščanskih skupnosti in
vsem ljudem dobre volje
vaši škofje
Dopolnjena pravila o udeležbi- posebej za škofijo Koper glede bolezni COVID 19 na oglasni deski v
vetrolovu župnijske cerkve, ob upoštevanju vseh že doslej znanih in upoštevanih preventivnih ukrepih.
Poleg tega je omejeno število za udeležbo pri bogoslužju in sicer: »V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z
bogoslužnimi sodelavci) kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva)
na 30 kvadratnih metrov, (kvadratura naše cerkve+kor+kapela cca 400 kv.m.
)zato je v vetrolovu list, za vsako nedeljsko in praznično mašo ob navedeni uri, da se vpišete: in sicer:
1. posamezniki
2. družina (s … člani)
3. član (+ …. Člani istega gospodinjstva

---------------------

itd. do predvidene možnosti.

Natančnejša navodila, si lahko vsak sam prebere ali na spletni strani »škofije Koper« in na spletni strani
župnije Solkan (zupnija-solkan.si)
glej nslednjo str. spodaj

PREJEM SVETEGA OBHAJILA IZVEN MAŠE
VSEM, KI vam bo zaradi omejenega števila udeležencev onemogočeno sodelovanje pri maši v župniji in SE
BOSTE PRIDRUŽILI MAŠAM PREKO TV IN DRUGIH ZASLONOV, je po predhodni duhovni pripravi (spoved)
DANA TUDI MOŽNOST, DA PREJMETE OBHAJILO , PO PRAZNIČNI OZ. NEDELJSKI SVETI MAŠI (cca 11.00 ali
19.30) POTEM, KO SO SE UDELEŽENCI PRI MAŠI ŽE ODPRAVILI IZ IN IZPRED CERVE DOMOV.
Možnost za spoved v župniji Solkan, s strani župnika je tudi eno uro pred delavniško in praznično sveto
mašo, oz. po dogovoru in sicer SE BOSTE PRIDRUŽILI MAŠAM PREKO TV IN DRUGIH ZASLONOV ; v kapeli
lahko ostanete anonimni za »pleksi steno«, ali sedete za mizo nasproti duhovniku
Na 4. adv. nedeljo, 20.12.2010 spoveduje v župniji Solkan tudi g. dekan, Alojzij Kržišnik in sicer
od 17.00 do 19.00 in več če bo potrebno
Zunanje praznovanje našega župnijskega zavetnika, nam je letos onemogočeno. Naj bo občuteno doma
pri jaslicah in družinski mizi, prav tako tudi praznik svete Družine.

4. adventna
20.12.2020
P. 21.12.
T. 22.12.S. 23.12.Č. 24.12.-

10.00
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Sv. m. – za žive in ++ župljane
-sv. maša po namenu
+ starše Humar
+ Srečko Mugerli
+ Jug Ivan in Ana
za žive in +dobrotnike,sorodnike

1.sveti večer

P. 25.12.10.00
BOŽIČ
18.30
S. 26.12. – sv. 10.00
Štefan,zavetnik 18.30
SV.DRUŽINA 10.00
27.12.2020
18.30

+Dušan Kerševan
– za žive in ++ župljane
za doobrotnike župnije
za domovino v čast Sv.Duhu
Sv. m. – za žive in ++ župljan
sv. maša po namenu

PRIHAJA tudi … nadaljevanje domače
božične devetdnevnice. Urnik sv. maš, ki je
predviden JE upoštevan! Še vedno bo ostala
možnost prejema obhajila – posamično in
družinske člane v času: po končanem
nedeljskem ali prazničnem bogoslužju
Možnost za spoved: žup. Solkan (v kapeli nasproti
zakristije- »mat pleksi stena«) V času, ko ni
spovedancev se prostor zrači, ob vstopu pa
spovedanec vrata zapre in (1.) sede (oz. po želji
poklekne) in ostane v pogovoru anonimen, ali
(2.) se premakne k mizi nasproti spovednika (v
razdalji 2 m) za pogovor.

Pripravimo jaslice (sodelujmo, pomagajmo),
vzemimo betlehemsko lučko ali sami v vetrolovu ali v cerkvi, kjer so tudi sveče. Prispevek je v dobrodelne
namene v sodelovanju skavtov.
Naš dar ob adventnem koledarju pa bomo prinesli kot »sveti trije kralji« - 5. ali 6. januarja

- Glede lučke miru. Več si lahko preberete na: https://lmb.skavt.net/dobrodelni-namen. Vzamite jo!

