
Pr          Prispevek k  medžupnijskim oznanilom 

ŽUPNIJA SOLKAN                                           

3.velikonočna ned.  18.04 -25.04.2021 
Int. št.: 16/2021 

 »ZNAŠLI SMO SE v situaciji, ki je podobna 

času prvih kristjanov. Spet je nepopularno biti kristjan. Spet je 
tvegano, ima visoko ceno, je težavno a izpolnjujoče in vznemirljivo. 
Danes je čas ponovnega odkrivanja osnovne identitete vseh 
krščenih, da so misijonarski učenci, poklicani, da spoznajo Jezusa 
in ga dajo spoznati drugim … Danes je čas za vse ki sledijo Jezusu 
in se odzovejo na kllic k zrelosti in usposabljanju za služenje…« 
(Božja prenova, J. Mallon, Družina 2021 str.92)  
         Trditev, ki je vredna našega razmisleka. Od takrat, ko si 
krščanstvo namesto preganjanja pridobilo svobodo in tisti, ki so se 
mu pridružili, celo privilegije se je tam kjer se je to zgodilo pojavila 
tudi velika skušnjava. Pridružiti se, ker ni slabo! Na podoben način so 
cvetele tudi mnoge druge skupnosti, pa ne bi šli v naštevaje. »Učitelj 

za teboj bom hodil, kamorkoli 
pojdeš…(Mt 8.19)« je slišal že Jezus 
od enega od pismoukov, pa mu je 
njegovo odločitev dopolnil »Lisice 
imajo brloge in ptice pod nebom 
gnezda, Sin človekov pa nima, kamor 
bi glavo naslonil …« Dal mu je misliti. 
 Danes nam daje misliti, da ni 
veliko pozitivnih odgovorov na 
duhovni poklic. Mnogi dopolnijo s 
pripombo: ker ni možnosti ustvariti 

družino, ker je to prisila, ker je to anahronistično; zaradi podobnih 
zadev bo nov razkol v katoliški cerkvi v Nemčiji; saj to ni tako zares, 
praksa je drugačna. Standard tudi itd. 
 V začetku tedna molitve za duhovne poklice bi rad z vami razmišljal in 
sicer: Osebno sem prepričan, da je tudi v zakonu, ne vedno enostavno 
ohranjati zvestobo, da tudi zakoncem ne manjka skušnjav, kot tudi 
neporočenim in tistim z redovnimi zaobljubami. Da vseh situacij v življenju ne 

moremo predvideti, da »tudi 
hudič hodi okrog in išče koga 
bi požrl«, pa tudi da »so nam 
lasje na glavi prešteti« = (v 
»prevodu«: Bog te ima rad in te 
do konca pozna) in »da smo 
vredni več kot mnogo vrabcev«= 
(v prevodu:Nisi samo eno izmed 
mnogih živih bitij na tem svetu, 
živali ali rastlin, ampak eno od 
živih ki nas Gospod ne pusti 
skušati preko naših moči, da 
»moramo marsikaj prenesti za 
vzgojo«. Marija, ki je odgovorila 
na klic »glej dekla sem 
Gospodova« pripravlja tudi 
danes apostole, kot v dvorani 
zadnje večerje za naš čas. 
Seveda smo trmasti, svojeglavi, 

pa ošabni, slepi, želimo ugajati in ugašamo preroškega duha, se upiramo 
Svetemu Duhu, omahljivi, In slabotni, pa je vendar ne želimo  živeti s »figo v 
žepu« tudi takrat, ko je ni videti na zunaj.  
                Odgovornost oseb v duhovnem poklicu ni manjša in lažja od  tistih, ki 
so poklicani vzgajati svoje otroke in jih  usmerjati v življenje. 
                 Duhovnike v kamnolomu našega časa,  z »macolo in špico« v roki, 
danes Gospod  kliče v služenje. Mnogi delavci v »kamnolomu tega sveta« 
umirajo duhovno žejni in lačni, pa se po ustaljeni poti ne da tako enostavno priti 
do njih. 
 
 

3. velikonočna 

ned. 
18.04.2021 

10.00 

19.30  

župnijska m. za žive in + 
po mož. /pred mašo 
češčenje/ 

za + starše in stare 
starše Živec in Bandelj 

P. 19.04- 19.30 za + Jug   (nam, 6.4.) 

T. 20.04 19.30 + Angel Peršolja 

S. 21.04 19.30 + starše Bevčič 
Č. 22.04 19.30 

po 

maši 

+Albert Škvarča 
(Cvetka) 
adoracija -molitev pred 
Najsvetejšim 

P.23.04. 
19.30 

+druž. Klinec, 
Dobrovo (namesto  12.4.) 

S. 24.04. 
19.30 

+straši Abramič 
Zorka,Pepi 

4. veliknoč.  - 

ned. 
Dobrega 

pastirja 
25.04.2021 

10.00 

19.30  

župnijska m. za žive in + 
po mož. /pred mašo 
češčenje/ 

za nove duhovne poklice 
in zvestobo poklicanih 


	Pr          Prispevek k  medžupnijskim oznanilom
	ŽUPNIJA SOLKAN                                           3.velikonočna ned.  18.04 -25.04.2021

