
 Prispevek k  medžupnijskim oznanilom 

ŽUPNIJA SOLKAN                                              

6. NED. MED LETOM   14.02 - 21.02.2021 

 
 Int. št.: 07/2021           
 

 POSTNI  ČAS zaznamuje  

tudi vijolična liturgična barva. Ne želimo se z 

njo preseliti v čas,  kot da bi označevali slovo  

od rajnih, medtem ko je običajna črna barva 

postala bolj modna pri izbiri obleke, včasih 

vozil višjega cenovnega razreda, oz. vozil 

namenjenih posebnim prevozom ali ljudem.  

Je pa vijolična barva tista, ki zaznamuje 

resnobo časa, ki nas kliče k spreobrnjenju. 

Pred kratkim smo v slovenskem prevodu 

dobili cerkveni dokument (CD 162) z 

naslovom »NAVODILO  PASTORALNO SPREOBRNJENJE župnijske skupnosti v službi 

misijonskega poslanstva Cerkve« V 86. točki dokumenta beremo: »Danes vse laike prosimo, da 

se velikodušno pridružijo evangelizacijskemu poslanstvu, zlasti tako, da z doslednim življenjem 

po evangeliju, v svojem običajnem življenjskem okolju na vseh ravneh ravnajo odgovorno, 

zlasti pa tako, da sprejemajo primerne obveznosti, v službi župnijskega občestva.« 

Končno ali ni to naloga vseh, bo kdo dejal; mar so duhovniki, redovniki, redovnice  izvzeti?  Za 

vse je dovolj nalog in prostora, pa tudi čas se najde, v kolikor vidimo in cenimo določene naloge. 

Mlajši so nam tudi z letošnjo pobudo (odrasli bi jo morali poznati) postnega koledarja 2021 

lahko v spodbudo z zelo preprostimi nalogami, kot n.pr.: Skuhaj čaj, objemi družinske člane, 

bližnjemu se večkrat zahvali, pokliči nekoga, ne skači v besedo  …   Nikakor tudi odrasli nismo 

popolni in ne brez »domačih nalog«. Vsi imamo veliko možnosti, si priznamo ? 

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

Veroučna srečanja – verouk v običajni obliki še ni možen. Omogočeno pa nam je, da se vsaj v 

omejenem številu srečujemo v cerkvi, pri sv. maši. Uvajanje v evharistijo, ali kot običajno rečemo-priprava 

na 1.sv. obhajilo, je v spoznavanju in doživljanju Jezusove bližine. Ni razloga, da bi ga obiskali v ned. ali med 

tednom morda na pepelnično sredo 17.2. ko je                                                                                       

Post in zdržek od mesa tudi z znamenjem pepelenja, ki označuje našo minljivost.                                       

Priprava na post, otroci s postnim koledarjem -2021                                                                                                     
Branje 2. dela pastirskega pisma slovenskih škofov za post - 14. febr.2021                                                                                                                       

Ob nedeljah in praznikih  na spisku v vetrolovu potrjujemo /brez podpisa/ ali s sporočilom svojo 

navzočnost  pri maši, do predvidene omejitve. Po nedeljski maši ob  11.00  in 19.30 je v cerkvi možnost 

za prejem sv. obhajila. Enako za spoved- zakrament sprave in po dogovoru.                                                                                                                                                      

.Po nedeljski maši ob  11.00  in 19.30 je v cerkvi možnost za prejem sv. obhajila. Enako za spoved- 

zakrament sprave in po dogovoru.                                                                                                                                                       

V A B I L O  

6.ned. m. l. 
14.02.2021 

10.00 
18.00 

18.30 

župnjska m. - za žive in + ž. 
možnost češčenja Najsvetejšega 

+ druž. Drašček 
P. 15.02. 18.30 +druž. Vecchiet 
T.  16.02. 18.30 za pokojne    /nam. 5.febr../ 
S. 17.02. 

PEPELNICA 
18.30 

pepelenje 
+starši Semič Karmelina in 

Dušan 
Č. 18.02.  18.30 

po maši 
+Marta in Danijel Božič 

možnost češčenja Najsvetejšega 

P. 19.02. 18.30 +Rožič Alojz in Teodor 
S.  20.02. 18.30 za duhovne poklice 

1.postna ned. 
21.02.2021 

10.00 
18.00 

18.30 

župnjska m. - za žive in+ ž. 
možnost češčenja Najsvetejšega 

+Toni Plesničar  



Duhovna obnova za sodelavce v pripravi na zakon, vendar odprto za vse, začetek postnega časa. 
Kdo bosta naša gosta?  -  zakonca Vilma in Dani Siter   ustanovitelja društva Družina in življenje (DiŽ) 

O čem bosta pričevala? 

Veselo pričujeva s tem, kar sva. 
Kakšna je moja, tvoja in Njegova zgodba? 

Kaj nam Bog sporoča po svoji zgodbi in kaj mi s svojimi zgodbami sporočamo 
ljudem, ki nam jih Bog pošilja na pot? 

Moja in tvoja zgodba postane pričevanje o Bogu in njegovi ljubezni takrat, ko 
midva dovoliva, da se najina in Njegova zgodba prepletata. 

Kdaj bosta srečanji? 

prvo srečanje, petek, 19. 2. 2021, 19.00 do 20.30 
drugo srečanje, sobota, 20. 2. 2021, 19.00 do 20.30 

Kako bosta srečanji potekali?. Po nedeljski maši ob  11.00  in 19.30 je v cerkvi možnost za prejem sv. 
obhajila. Enako za spoved- zakrament sprave in po dogovoru.                                                                                                                                                       

Preko Zoom-a, povezava bo poslana na vašo e-pošto, ki jo boste vpisali v elektronski prijavi. 

Lastni 😊 prostori bodo ogrevani 😊v vaši organizaciji 
Kako se prijavim?  Elektronska prijava, najkasneje do pepelnice (17. 2. 2021). 

 
   

Kontakt za dodatne informacije: 
rafko.klemencic@gmail.com     
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