
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom               

ŽUPNIJA SOLKAN                                         
 

1. adventna nedelja  –  leto C 

Int.št.:  48/2021                                  28.11. – 05.12.2021                                                                                        
_____________________________________________________________ 

NI CVETJA na tratah ledenih, utihnila log sta in gaj, 

tema zagrnila je zemljo kot mrak, ki zatemnil je raj. 
A glejte, obzorje se svita: Brezmadežna v dalji žari, 

v adventnem nam času naznanja vse lepše in srečnejše dni, 
vse lepše in srečnejše dni, vse lepše in srečnejše dni.  

     
 Starejšim se morda porodijo spomini na zornice, jutranji mraz, 
devetdnevnico v čast Brezmadežni … Kaj pa doživljamo sedaj, 
ko se tudi bliža zima in mraz. Nas morda bolj kot nizke 
temperature skrbijo druge stvari. Zdravje in obvarovanje pred 
okužbo. Kaj pa je z zaupanje v Marijino priprošnjo, ali še žari v 
dalji? Kako bomo stopali naprej, da bi v sebi nosili upanje na 
lepše in srečnejše dni? Je možno iti v tem zaupanju naprej 
kljub temu, da vsi vemo in tudi izkušamo, kako »razburkano je 
morje«                                                                                                          
Morda še vedno preizkušamo, kot piše pod naslovom »Kupujem 

torej sem« v »Ognjišču« 12/2021) dr. Sebastjan Kristovič,  eno  največjih človekovih hrepenenj, biti 
srečen, doseči na potrošniški način … ; …ni vseeno kaj počnemo in kako se odločamo, in da to določa 
našo srečnost. Zato se je v življenju treba ravnati po logiki »tisto kar je prav« in ne po logiki »kar mi 
paše« (to je po načelu trenutnega užitka)… Do skrajnosti zindividualiziran posameznik je pravzaprav 
z vseh strani  bombardiran s tem, kaj vse mora kupiti, in potem, kako srečen bo, ko bo to kupil…« 

            V tednu zaporov,  je  v oddaji na radiu Ognjišče duhovnik Robert Friškovec,  v času  priprave na sinodo med 
drugim ovrednotil tudi pomen pogovarjanja: »…V tem času še bolj spoznavamo, kako pomembno  je učiti 
spregovoriti  o svojih potrebah na način, da smo zares slišani, da izrazimo svoje potrebe kot želje – in ne kot zahteve - 
da smo pri tem konkretni in se učimo v skupnosti tudi sklepati kompromise. Pri pasivni agresiji gre za posredno, 
prikrito izražanje sovražnosti, jeze, v oblikah kot so subtilne žalitve, cinizem, odigravanje užaljenosti, otožnosti ali trme. 
Tudi te agresije je v današnji družbi preveč…«   ---------------------------------------------------------------------------------------------                                       
  

VEROUK – K verouku naj pridejo otroci, ki imajo v šoli opravljeno testiranje. Obvezna je 
prinašanje in uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok.                                                                                                                               

«Splošni molitveni namen za  december 2021 - KATEHETI - Molímo za katehete, ki so 
poklicani, da oznanjajo Božjo besedo, naj pričujejo zanjo v moči Svetega Duha s pogumom 
in ustvarjalnostjo.                                                                                                                                                     

Miklavž vabi s plakatom; na prvi petek pred mašo nudi  možnost za spoved- spovednik p. s 
Svete Gore - 1.petek in prva sobota skupaj vabita k molitvi;                                                                             
- nedelja Karitas vabi  tudi k daru miloščine za Karitas pri sv. maši in                                                                  
- s strani otrok z originalno pakiranim darom v škatlo v cerkvi, ki je bolj nazoren način in nas 
vadi v odpovedi sebi z darom za druge. Bog povrni, hvala ! 

Škofijska gimnazija Vipava vabi učence, njihove starše in druge zainteresirane na dan odprtih 
vrat, ki bo v soboto, 11. 12. 2021, z začetkom ob 9.00. Preko povezav, ki bodo objavljene 
na www.sgv.si, boste lahko na daljavo vstopili med dijake. Ta dan bo v šoli in dijaškem domu 
skoraj običajen šolski dan. 
  

Župnija Solkan, Mizarska ulica 18,  5250 SOLKAN tel.: 05/300 51 36 TRR župnije Solkan SI56 0475 0000 3146 731; Bric Jožko, žpk. 

GSM  041 549 535; Duhovnika  in    obiski bolnikov v bolnišnice Šempeter: duhovnik g. Milavec Boris tel.:051 489 408   nujni 

obiski g. Boris Kretič - tel.:069 98570 

1.adventna- 

ned. Karitas  

28.11.21  

 10. 00        

         

18.30 

 Skupna žup. maša za žive in +  

 Češčenje ob 18.00 in maša  

 ++Vinko Z. in Marija K. ( nam.21.11.) 

    za +Bevčič prenesena na 27.12.21) 
P. 29.11.-    18.30  za zdravje 

T. 30.11. –   18.30  v čast svetogorski M.B. 

S. 01.12.– 18.30  v čast Svetemu Duhu 

  Č. 02.12. - 18.00  

18.30 

 adoracija / molitev   

 +Remiaš 

P. 03.12 – 

prvi petek 
18.30 

za + iz družine Mršnik 

S. 04.11 – 

prva sobota 
18.30 

+ Franc Petrič 30. dan) 

2.adventna-  

05.12.2021  

 10. 00        

        

18.30 

 Skupna žup.maša za žive in +  

 češčenje  ob 18.00 in maša 

  p.o.n.  

http://www.sgv.si/

