Župnija Solkan ---OZNANILA ZADNJEGA TEDNA 2020
DO 03. JANUARJA 2021
P. 24.12..- 1.sveti v 18.30
P. 25.12.
BOŽIČ
P. 26.12.- dan
samostojnost

zasedena razpoložljiva mesta

10.00 in zasedena razpoložljiva mesta
18.30

delno še prosto za vpis ….

praznik

župnijskega zav. sv.Štefana

10.00

za dobrotnike župnije Solkan

18.30

za domovino

SV.DRUŽINA

10.00

– za žive in + župlj. -blagoslov otrok

27.12.2020

18.30

+ starše Bevčič

P. 28.12.

18.30

+ Minka in Henrik

T. 29.12.-

18.30

v čast sv.Duhu za življ. odločitve

S. 30.12.-

18.30

+ Koršič Tine

in enotnosti, d.p.

Č. 31.12.- 2.sveti
večer - silvestrovo

11.00 pogreb v Stari Gori
18.30

P. 01.01.- B.M. 10.00
Marija - NOVO LETO
18.30

v zahvalo za prejete dobrote 2020

Prav zaradi izrednih razmer , v katerih
smo se znašli, sem še toliko bolj hvaležen
za vsako obliko pomoči v času med pripravo
na praznike, v prazničnih dneh, v pripravi
jaslic, čiščenju cerkve, pri obhajanju
bogoslužja.
Na tem mestu se zahvaljujem namesto
posamično vsem, ki ste na viden in
zaznaven način, kot tudi anonimno namenili
svoj dar za cerkev ali (in) osebno za župnika
na različne načine. Bog povrni tudi za voščila
in nehote prezrte izraze dobrohotnosti in
pomoči. Hvala!
Misijonskemu središču – misijonarjem, bomo
ob adventnem koledarju, ki nas je spodbujal z
zgledom dr. Janeza Janeža oddali svoj dar ob
jaslicah, 5.ali 6.januarja za praznik svetih
treh kraljev oz. po svoji odločitvi, kot nam je
bilo nasvetovano

+ Cvetko Doljak

Sv. maše, do nadaljnjega po urniku kot
je OZNANJENO. Zaradi omejitve števila
udeležencev na kvadraturo bogoslužnega
S. 02.01. 2021. 18.30
+Tinta Emiljija
prostora, se ob nedeljah in zapovedanih
2. nedelja po
10.00
Sv. m. – za žive in ++ župljane
praznikih predhodno vpišite na list (– lahko
božiču 03.01.
tudi s klicem na 041 549 535; ali ob vstopu v
18.30
p.n.
cerkev, če je še možnost vpisa na izobešenem seznamu v vetrolovu cerkve!
V času med tednom glede preveliko število udeležencev doslej ni predstavljalo ovire.
p.n.

Po vsaki nedeljski in praznični maši je tudi v naši župniji možnost za prejem sv.
obhajila, ( vsem, ki ste duhovno in z enournim evharističnim postom pripravljeni na obhajilo)
ob cca 11.00 ali 19.30 zlasti, tistim, ki ste bili prej »pri maši« s pomočjo prenosa po radiu,
TV, spletu. Duhovnik v cerkvi počaka, da se udeleženci maše razidejo, brez
»sestankovanja« v cerkvi ali zunaj nje. Odhajajoči iz cerkve, preprečijo tesno srečavanje s
prihajajočimi.
Jaslice lahko postanejo praznično, vidno znamenje tudi zunaj hiše, tako kot luč miru
iz Betlehema ali lučke na oknih in balkonih.
Prvega petka in sobote, dne -1. in 2. jan._ne bomo obhajali z običajnim obiskom
bolnikov in starejših lahko pa pred koncem leta. Tudi v dnevih po božiču do Novega leta
je primeren čas za prejem zakramentov (spoved ali obhajilo, bolniško maziljenje) po
dogovoru in osebni odločitvi ter posredovanju sporočila, izražene želje starejših, bolnih,
domačih. Ob načrtovanih obiskih želimo spoštovati odločite, želje pa tudi zadržanost z
ozirom na stanje v času pandemije. Zato naj bo odločitev sprejeta z dogovorom in
sporočilom.
Možnost za spoved v župniji Solkan. Predlagamo, da poteka spoved, ko se zanjo
odločite, v kapeli nasproti zakristije- »mat pleksi stena«) ki je bolj zračna, ali po dogovoru.

NE

P R I Š T E V A(M)Š ?

V Apostolskih delih, smo na praznik Svetega

Štefana, tudi zavetnika naše župnije, brali poročilo o mučeniški smrti sv. Štefana in njegovo
molitev za tiste, ki so sodelovali pri njegovi mučeniški smrti: Poročilo navaja njegovo molitev:
»Gospod ne p r i š t e v a j jim tega greha!«
Bog se nam v tem času praznovanja rojstva
Odrešenika Jezusa, razodeva v svoji dobroti in usmiljenju, ki žari
iz otroka v jasicah. Bog nam ne p r i š t e v a vsega tistega,
česar nas odrešuje tudi po zakramentu sprave – spovedi.
Marsikaj je, kar bi morali v življenju še dobrega storiti, predvsem
pa slabega opustiti ….Naših grehov se več ne spominja, kot
beremo v Božji besedi, in » …njegova nejevolja ne traja
dolgo…«
V veliki nevarnosti sem, da p r i š t e v a m jaz:
celi vrsti ljudi, namene, besede opravljanja ali celo obrekovanja,
opustitve in nehvaležnosti, za katere imam trdne razloge ali celo
dokaze, ki ne dopuščajo drugačne razlage, kot jo imam. Spet
nas zdrami beseda iz molitve »Oče naš« kjer dobesedno
prosimo »odpusti nam naše dolge (kako?-tako!!!) kakor mi odpuščamo našim dolžnikom
…«
In kam p r i š t e v a š ti ljudi, ki ravnajo po zgledu svetega Štefana? Spadajo tisti,
ki so doživeli krivico in se niso maščevali, med naivneže, neumne, slabiče… Kakšno oceno
prejmejo tisti, »ki so se razsrdili v svojih srcih« tisti, ki so »z zobmi škripali zoper njega«,
»ki so hkrati planili naj..,« Kam priševaš tiste, ki so kot priče odložili svoja oblačila k
njegovim nogam in so odobravali njegov umor. Med njimi tudi Savel, ki je postal apostol
Pavel. Kakšno je bilo srečanje, ko sta se v večnosti srečala sv. Štefan in sv. Pavel? Kaj
neki sta si imela še povedati? …… Naša fantazija odpove …………če pa še vztrajamo in
iščemo pridemo z razsvetljenjem sv. Duha bliže resnici, ki se razodeva v besedi apostola in
evangelista Janeza »Bog je ljubezen« in da je …« Bog poslal svojega Sina na svet, da
bi se nihče ne pogubil …« tudi ne tisti ne, ki mu
jaz p r i š t e v a m : 1.) …………2.) ………… 3.) ……………. 4.) …………….5. in 6. … in
mu ti p r i š t e v a š: 1.) …………2.) ………… 3.) ……………. 4.) …………….5. in 6. …
Ali naj res čakamo do smrti? Ali naj postane naš sodnik COVID 19? Ali naj raje v
moči milosti, po vzoru sv. Štefana še pred smrtjo izrekamo molitev in prošnjo:
»Gospod ne prištevaj jim tega greha!« in da bo lažje, še Jezusovo prošnjo izrečeno pred
smrtjo: »Odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!«
Kje naj se navdihuje kultura našega mišljenja, ravnanja? Kako naj izgleda novi
primerek človeka, kristjana, ki je že kristjan s krstom in še ne v celoti z življenjem.

