
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom 

ŽUPNIJA SOLKAN                                               

1. POSTNA  NEDELJA   21.02 - 27.02.2021 

Int. št.: 08/2021 ( dodatek k skupnim oznanilom) 

  VELIKI   IN  MAJHNI  KORAKI 

V mesecu januarju, ki  smo ga zaznamovali tudi kot mesec verskega tiska, 

smo se ob različnih ponudbah verskega tiska in drugih sredstvih družbenega 

obveščanja vpraševali, če verski tisk imamo, beremo, kje se »odžejamo«,  

da kot kristjani ne »dehidriramo«,  kljub tako pestri ponudbi branja. 

Podobno vprašanje se pojavlja na začetku postnega časa, ob tako  pestrih 

spodbudah za otroke in odrasle, kako preživeti ta čas. Kljub temu lahko 

ostanejo spodbude neopažene in pri spraševanju vesti ne bomo odkrili  

nobenega greha, ki bi ga vključili v spoved, ker mnoge opustitve 

dobrega, poleg zlih del, sploh niso »zanimive« za tiste, ki niso nikogar 

ubili, nikogar okradli … Pomembno je ohraniti dobro ime,  pri 

opravljanju(= nepotrebnem širjenju resničnih napak in slabosti bližnjih), kaj 

šele pri obrekovanju (= širjenju neresničnih besed, zgodb, »grehov«, ki  

si jih -Bog ne daj - izmislimo na račun drugih.)  Kaj šele, če  naš »roman« 

razglasimo za umetniško 

literarno mojstrovino, ki naj bi 

jo drugi z zanimanjem 

poslušali ali celo brali, zaradi 

»podnebja« v katerem se 

mudimo. Tako podnebje lahko 

še bolj vpliva, postanemo 

neobčutljivi, ali vsaj premalo 

občutljivi, za resnico ali laž. 

Lahko se začnemo s Pilatom 

iz Jezusovega sodnega 

procesa, celo spraševati: »Kaj 

je resnica?« Preberimo si 

nekaj nalog, iz postnega koledarja 2021, ki  postanejo tudi izpraševanje 

vesti (črne pike): 

• Želim pomagati, ali se raje skrijem. 

• Postrežem drugim (n.pr. čaj) ali samo čakam da mi bodo drugi stregli 

• Lenarim in si izmislim (še lažnivo) opravičilo 

• Je moje vedenje drugim v spodbudo ali z njim druge pohujšujem? 

• Po 1. postni nedelji pa so sledeče naloge:                   (beri naprej -----------) 



• pogosto se nasmehni, reci nekomu »Dobro si to naredil«, pomahaj 

sosedu, nežno zapiraj vrata, povabi druge k namizni igri, zmoli za 

starše, itd. v naslednjih tednih še : glej ljudem v oči, brez ugovarjanja 

opravi delo, odpovej se nečemu kar imaš rad, daruj za uboge, glasno 

se zahvaljuj, prijazno pozdravljaj, počisti …., povabi družino k ogledu 

filma, ne skači v besedo, pokliči nekoga, ki mu  je težko, pripravi zajtrk 

za vse in  sam(a) lahko dodaš še tisto, kar je tebi težka pa vendar lepa 

in potrebna naloga v cerkvi ali doma ….  birmanci, veroučenci …                         

•  Ali bomo v pripravi na spoved v zadregi, ko bomo odkrili toliko 

opuščenih nalog ali  »črnih pik« našega vedenja …. 

• Se bomo vprašali, ako smo ob nedeljah sodelovali pri »maši na 

daljavo«, s prihodom v cerkev(omejeno število), z udeležbo pri 

obhajilu, ne da bi pozabili, kdaj smo bili pri spovedi? 

• Premalo je vedeti in znati, potrebno je dobro tudi storiti, in se tudi kesati 

za zlo. Božja dobrota premaga vsak  greh z odpuščanjem, ko se ga 

kesamo. 

Nagovoril  je ( po škatlicah sodeč 8 otrok) ŠKATLICE 

so služile kot domači dobrodelni nabiralnik. 

Zagotovo je s svojim zgledom, kot upamo, 

nagovoril mnogo več otrok in odraslih, ki ste 

sledili adventnemu koledarju. Skupna vsota darov iz 

kartonskih nabiralnikov pod geslom OTROCI ZA 

OTROKE 2020 skupaj z darom neznanega darovalca je =326.40 €. Bog povrni ! 

Razporedite se v štiri počitniške večere po 5 

birmanskih kandidatov in 5 staršev (10 oseb skupaj) in 

sicer  od 24. do 28. februarja po večerni maši v 

župnijski cerkvi. Predhodno  se vpišite na seznam v 

vetrolovu. Kdor ne bo mogel v počitnicah pa se prijavi 

po dogovoru   do 15. marca (1 birm.in 1starš) z 

župnikom na 041 549 535 ali predhodnim sporočilom o nameri. Velja, kar je napisano in  ne 

kar se ne da preveriti! 

  

Adventni koledar za leto 2020 nas 

je vabil k dobroti ob vzoru 

dr.Janezu Janežu, laiškem 

misijonarju, zdravniku kirurgu. 

BIRMANSKI KANDIDATI  IN STARŠI  V 
ŽUPNIJI SOLKAN!  »IZPIT« = POGOVOR 

SKUPAJ Z VAMI IN ENIM OD STARŠEV 

OB VSEBINI  NALOG IN VPRAŠANJ 


