
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom 

ŽUPNIJA SOLKAN                                              

2.NEDELJA PO BOŽIČU  03.01 -10.01.2021 
 
Int. št.: 01/2021 

ŽUPNIK NAM NI VOŠČIL 

Znano je, da je  v preteklosti bilo več sodelavcev tudi v cerkvi, med bogoslužjem. 

Poleg organista, pevcev, bralca, cerkovnika-mežnarja, čistilk in sodelavcev med mašo, 

bogoslužjem,  je bil  kdaj tudi kdo, ki je   po »službeni dolžnosti« poročal tudi o vsebini, in 

sporočilu pridige oz. dogajanja  Magnetofonski zapis še ni bil tako enostaven kot danes, pa 

tudi video predstavitev še ni bila v rabi. Prav pozorno spremljanje dogajanja, je omogočilo 

tudi verodostojno poročilo. Ker so pridige v ……….. tudi dolgočasne, zahtevne, je mašnik 

skušal dogajanje ponazoriti tudi  s tem, da je svoje poslušalce virtualno »peljal« pred 

čebelnjak in poročal o upodobitvah na starih panjskih končnicah (ki znajo biti zelo 

zanimive); od zelo preprostih in z genialnim sporočilom, brez  ali tudi z besedilom. Med 

drugim je omenil, da bi bil na kakšnem panju možen tudi napis - vzor komunizma-  ali na 

ostalih tudi: sporočilo z brenčanjem. Ker je zadolženega in utrujenega  poslušalca nekaj 

prebudilo, je vedel zagotovo samo to, da je župnik  med pridigo »govoril o komunizmu« 

Zadeva je bila zadostna za preučitev. 

Papež Frančišek je v letošnji poslanici za  svetovni dan miru – 1. januarja – (op: 

tudi mi smo verjetno ta dan  malo bolj zaspano izgledali)  sploh ni voščil »srečnega in 

zdravega« novega leta    ampak  v poslanici KULTURA SKRBI KOT POT MIRU, že takoj v 

začetku zapisal: »Na pragu novega leta spoštljivo pozdravljam voditelje držav in vlad, 

odgovorne v mednarodnih organizacijah, duhovne voditelje in vernike različnih 

verstev, ljudi dobre volje. Vsem želim, da bi v tem letu človeštvo napredovalo  na poti 

bratstva, pravičnosti, miru med posamezniki, skupnostmi, narodi in državami.«   in še 

posebej navedel smeri potrebne skrbi: 

 …Skrb, kot pospeševanje človekovega dostojanstva in njegovih pravic, 

 …Skrb za skupno dobro 

 … Skrb v solidarnosti 

 …Skrb za varovanje  stvarstva 

V sklepu poslanice je v 9tč. zapisano:  Brez kulture odgovornosti  ni miru.  …Na številnih 

koncih sveta potrebujemo novih poti miru, ki vodijo k celjenju ran, potrebujemo mojstre miru, 

pripravljene na začetek zdravljenja in obnovljenega srečanja z domise3lnostjo i V tem času, 

ko barka človeštva, ki jo pretresa vihar krize, s težavo išče mirnejše in vedrejše 

obzorje, nam lahko krmilo dostojanstva človekove osebe in »kompas« temeljnih 

družbenih načel omogočita plutje v varni in skupni smeri…      Ne popuščajmo skušnjavi 

brezbrižnosti do drugih, zlasti do najslabotnejših, ne navadimo se pogledati stran, ampak si 

vsak dan konkretno prizadevajmo za oblikovanje skupnosti, ki jo sestavljajo bratje, ki se med 

seboj sprejemajo in skrbijo drug za drugega.  

 Še posebej se tudi kot župnik z veseljem pridružujem napovedi in voščilu, da bomo v 

tem letu sv. Jožefa. Papež Frančišek je napovedal, da se bo  posvečeno družini, začelo 19. 

marca, ob peti obletnici njegovega dokumenta “Radost ljubezni”. 



Sv. maše, do nadaljnjega po urniku kot  je 

predvideno z omejitvijo in upoštevanjem pravil 

NIJZ                                                                                              

Dar otrok za otroke ob adv. koledarju od 

3.-6.januarja 2021 k jaslicam v cerkvi          

Zaradi omejitve števila udeležencev v 

cerkvi, se vpišite na list (prej – lahko tudi s 

klicem na 041 549 535;  ali ob vstopu v 

cerkev.                                                                                                   

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 , TV, po radiu, spletu.                                                                                   

Še enkrat zahvala za vse oblike pozornosti z voščili in pomočjo tako župniji kot meni 

osebno. Bog povrni!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. nedelja  po 

boži.- 03.01.21 

 10.00  

 18.30 

 – za žive in  ++ župljane 

+ Pavla UIršič 

P. 04.01 18.30 v zahcavalo za pomoč 

T.  05.01.  --- 

3.sveti večer 

18.30 za zdravje (D) 

S. 06.01. 

Razglašenje G.  

    obhajilo 

18.30 

ob 11. uri 

za zdravje in srečne poti 

Č. 07.01  18.30            +Albert Škvarča  (kot osm.) 

P. 08.01 18.30  vsi ++ druž.Bavdaž in Kobal 

S. 09.01. 2021.  18.30 +Slavica in Jožef Čadež 

NED. JEZUS. 

KRSTA  - 10.01. 

 10.00  

 18.30 

–  za žive in  ++ župljane 

+iz hiše Kanalec in Pavlin 
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