Prispevek k medžupnijskim oznanilom

ŽUPNIJA SOLKAN
3. NEDELJA MED LETOM

24.01 - 31.01.2021

Int. št.: 04/2021

STATISTIKA

ki jo imenujemo – pastoralna
statistika, nam za župnijo Solkan v letu 2020, delno pove o tem kar »je« oz. česar »ni« v
župniji. Zajema način priprave na zakramente, število krstov (2), prvoobhajancev(10),
cerkvenih pogrebov (19), porok (1) , župnijske sodelavce, urnike in udeležbo pri maši ob
nedeljah in praznikih, med tednom. Zajema poročilo o verouku, pevcih, Karitas, ŽPS,
župnijskem GS, dejavnostih mladih, otrok, odraslih …letos ob koncu sprašuje o »digitalni
pastorali na župniji« predvsem v času omejitev zaradi korona virusa.
Med drugim so postavljena vprašanja tudi o temah, na katere bi morali najprej odgovarjati
vsi, ki nas vprašanja zadevajo, n.pr.: Ocenite, v koliki meri v župniji spremljajo prenose
nedeljskih maš po drugih medijih (radiu, Tv) ena od ocen, ki jo je bilo možno dati se glasi: »Kar
nekaj«. Ali spadate mednje? itd.
Nekateri imenujejo statistiko tudi »največja laž«.
V naši župniji smo hvaležni sodelavcem za obnovljeno spletno stran župnije na
domeni »zupnija-solkan.si«, ker so v tem času najbolj enostavno dosegljiva (med)župnijska
oznanila, ki nas popeljejo tudi do drugih župnij in zlasti ob koncu pod oznako »Povezave«
usmerjajo k Sveti Gori, Skupnim oznanilom, spletnim stranem: Katoliška cerkev, tednik
Družina, Radio Ognjišče, Pastoralni portal in KS Solkan. Tudi po tej poti nam je dosegljiva ne
samo informacija, pač pa tudi možnost za oblikovanje (formacijo) našega pogleda.
Nedelja svetega pisma in pomen branja Božje besede, nas naravnost kličeta, da
se pustimo oblikovati Božji besedi, ki nam po Svetem Duhu prinaša življenje,luč in mir, pogum,
kar potrebujemo vsak dan znova v različni meri.
Danes 24.jauarja je god sv.Frančiška Saleškega zavetnika katoliških časnikarjev in založnikov, v ponedeljek,
(25.jan.) pa god - spreobrnitev apostola Pavla (iz Savla). Načrtno obhajamo spomin spreobrnitve Savla v apostola
Pavla ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov in s tem simbolično nakazujemo da je edinost sad
spreobrnjenja. Bliže ko smo Kristusu po svojem življenju, bolj smo eno v različnosti.
Ob nedeljah in praznikih prihod k maši v cerkev v skladu
3. ned.m.l.
10.00
župnjska m. -za žive in + iz ž.
24.01.2021
18.30
+druž. Bandelj in Živec
z navodili. Na spisku v vetrolovu označi(te) /brez podpisa/ svojo
P. 25.01
18.30
+Albert Škvarča (kot 30.dan)
navzočnost (kot posameznik, več članska družina ali osebe iz
Spreobrnitev apostola
Pavla (sklep tedna molitve za edin.)
istega gospodinjstva), ali že prej med tednom sporoči na 041
T. 26.01.
18.30
+Modest Markič
S. 27.01.
18.30
549 535 do razpoložljivih mest na vpisnem listu.
za nerojenega otroka
Č. 28.01
18.30
v zahvalo Bogu 2020 (A.R.)
Po nedeljski maši ob 11.00 in 19.30 je v cerkvi možnost za
P. 29.01
18.30
v dober namen (M)
prejem obhajila in tudi po dogovoru. Enako za spovedS. 30.01.
18.30
+Olga in Vladimir Peršič
zakrament sprave.
4.ned. m. l.
10.00
župnjska m. - za žive in + iz ž.
Starši in učenci skup. 3.r. vabljeni k večerni maši 31.1. (
31.01.2021
18.30
za Božje varstvo
Zaradi omejitve števila udeležencev se prijavite, ali vpišite v
vetrolovu cerkve!
V mesecu februarju bodo potekali informativni
dnevi za vpis v srednje šole in na fakultete. Vse informacije bodo zbrane tudi na naslovu https://solstvo.rkc.si.
Svetopisemski maraton (od 23. do 29. januarja) tokrat preko spleta
Ob zbiranju dokumentacije župnije Solkan za računovodstvo Škofije Koper se, ob pregledu TRR župnije in ob darovih za
župnijo in meni osebno, ponovno zahvaljujem. Bog vsem povrni!
Dne 16. januar 2021 je bilo izvedeno preko spletne platforme ZOOM, srečanja tajnikov ŽPS Škofije Koper. Prisotni: msgr.
dr. Jurij Bizjak, generalni vikar msgr. Slavko Rebec, vikar za pastoralo gospod Ervin Mozetič, in 49 tajnikov
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