
   

Prispevek k  medžupnijskim oznanilom      

 ŽUPNIJA SOLKAN                                         

16. ned. med letom..;18.07.– 25.07.2021 
Int.št.: 29/2021 

ISKALI SO GA  Tako nam poroča evangelij nedelje, 

18.7.in pove tudi, da so v Jezusu ti ljudje prebudili usmiljenje.  Iskati 

pomeni lahko, tudi že iskreno želeti tistega ali tisto, po čemer hrepenimo 

brez slabih namenov. Nekaj tega hrepenenja zaljubljencev manjka 

danes nam kristjanom, ki bolj zavzeto iščemo po »smetišču tega 

sveta«, ki pa še ni Akamasoa na Madagaskarju s Petrom Opeko; prav 

blagostanje, nepravična delitev dobrin,  izkoriščanje, sebičnost nas 

utegnejo prevarati, da smo samozadostni, in Jezus čaka, čaka na 

eni od poti, dokler se mu ne  zasmilimo; dokler 

ne zazija pred nami »prepad«, ga »ne 

potrebujemo«...Nekateri pa nas potrebujejo, 

med njimi tudi stari, starši, ….                       

NOSILNI STEBRI IN ZIDOVI SO ZELO 

POMEMBNI IN OMOGOČAJO VARNOST.  

Smešno bi izzvenela hvala, ko bi se  gospodar 

enega od stanovanj v več nadstropni zgradbi 

hvalil, da je z montažno predelno steno 

povečal stabilnost in varnost celotnega 

objekta. Takoj pa bi dalo misliti odgovornim, ko 

bi se nekdo svojevoljno lotil odstranjevanja 

nosilne stene, da bi v svojem stanovanju (brez posvetovanja s 

stroko), čeprav ga nima samo v najemu, rad  »združil« dva prostora v 

enega večjega. Morda celo pozna »abecedo gradbenikov«, daleč pa je 

od poznanja osnov statike. In če gre samo za materialno škodo je 

manj hudo, kot če gre za človeška življenja. In človeška življenja so 

obdarjena z obljubo večnega življenja, ki se nadaljuje preko praga 

smrti.                            

Tudi o tem razmišlja dr. Sebastjan Kristovič v junijski in  julijski številki 

mesečnika »Ognjišče« 

(»Izvirni greh vzgoje in 

izobraževanja« in 

»Umetnost življenja in teta 

Gerika«): »Srčika 

problema je postalo 

življenje samo …kako 

živeti, zakaj živeti, kaj je 

smisel življenja … Treba 

se bo premakniti od 

nasvetov in metod k 

človeku, k življenju … 

Starši pa so poplavi 

…različnih teorij, nasvetov, 

forumov, vedno novih 

knjig, ki obljubljajo čarobne rešitve za vse vzgojne tegobe, vedno bolj 

razočarani, zmedeni in negotovi glede svojih vzgojnih ravnanj…«  

K nosilnim stebrom za nas verne spada tudi molitev in trdnost 

nauka svetega pisma. 

Dar za misijonarje in pomoč ob Krištofovi nedelji - v hvaležnosti za srečno 

prevožene kilometre in poti lahko oddate v nabiralnik, ki je ob mizici s tiskom 

in je označen s plakatom  ali tudi sami nakažete na številko  TRR računa 

Misijonskih obzorij  z oznako » za MIVA« 

POGVARJALI smo se in smo blizu kampa za birmance, mlade  (glej »katoliška 

mladina- birmanski- mladinski kamp«) KDAJ: 16.-20. avgust 2021 – Bohinj -

Ribčev laz – možnost koriščenja bonov, subvencija žpk. …   Poglej in 

povej, kaj praviš …imaš boljše ponudbe,oratorij, izlet … deli z drugimi. 

V petek, 23.julija  - grem, greš, gre, gremo – z vlakom na Gorenjsko v 

raziskovalni drži, ki še ni dokončno  načrtovana. (Inform.: 041 549 535)                 

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

Da bi dopolnil to korenito delo sprave, je moral Jezus, Dobri Pastir, 

postati Jagnje, 'Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta' (Jn 1,29).  

16.ned. med l. 
18.07.2021 
Elij iz Koštabone 

 10. 00 

            ter 

19.30  

Skupna ž.  m. za žive in + 
ob 17.00 krst Zarje in molitev19.00  

+ Pavlin Ana  (1. obl.) 

 P. 19.07 -   19.30 v zahvalo za zdravje M.B.in B(A.P.) 

T. 20.07 – 19.30 v zahvalo za zakonsko zvestobo 

S. 21.07 – 19.30 +Jožica Primc (osm.) 

Č. 22.07  
 Marija Magdalena 

19.00 - 

19.30 

molitev pred Najsvetejšim 

za zdravje (K.Z.)  

P. 23.07 – -   ----- ----- 

  S. 24.07 – 19.30 +Dominik Dakskobler (30.dan) 

17.ned. med l. 
25.07.2021 

Krištofova in ned. 
starih staršev 

 10. 00 
            ter 

19.30  

Za župnijo in starše jubil.(60) 
češčenje / molitev  ob 19. uri 
p.o.n. 
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