
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom               

ŽUPNIJA SOLKAN                                         
2. adventna nedelja  –  leto C 

Int.št.:  49/2021          05.12. – 12.12.2021                                                                                      

____________________________________________________________ 

ZNEBIMO SE BOGA Ko se vera in 

nevera objameta. -  Naslov knjige, drugo  pa podnaslov knjige, dveh znanih 
avtorjev: Anselma Grüna in Tomaša Halika. (Družina 2018)                               

                   Če smo velikokrat slišali  očitke, da nas vera v Boga omejuje, da 
nam jemlje svobodo, potem se nam naslov kar  podaljša in bi se lahko 
glasil: Znebimo se Boga, da bomo svobodni. V resnici je  razmišljanje 
avtorjev neke vrste pot na kateri  lahko najdemo marsikatero razlago za 
opažanja ter lažje razumevanje dogodkov in današnjega stanja. Med 
drugim beremo:                                                  
                  »Doumel sem (pravi eden od njiju), da otroška vera temelji na 
zaupanju v starše ali pa jo varujejo običaji in navade okolja tradicionalne 
pobožnosti. Tudi začetna vnema in prvotno navdušenje spreobrnjenca nekoč 
pač odmreta. To odmiranje včasih poteka tiho in malodane neopazno, včasih 
pa je boleče in dramatično, podobno kot se dogaja z različnimi poteki 
prehodov od otroštva v odraslost. 
                  Ob prehodu iz otroške v odraslo vero se lahko odpre globok 
prepad, in očitno mnogi niso našli mostu čez ta prepad, njihova vera se je 
torej izjalovila, ni nikdar odrasla. Tistim, ki niso dosegli obale odrasle vere, 
ni treba postati ateisti; domnevam, da so mnoge nezrele vernosti ali verski 
fundamentalizem in fanatizem podobe vere, ki ni našla mostu prehoda k 
odraslosti ali pa se je tiste teme in globine na poti prestrašila…. obstaja pa 
tudi ateizem bolečine. Človek bi želel verovati, toda boleče izkušnje z zlom 
v svetu ali lastnem življenju  mu tega ne dopuščajo.«   In na drugem mestu: 
»Poleg tega imamo veliko katoličanov s pridržkom , ki pasivno vztrajajo v 
cerkvenih vrstah, vendar se le deloma istovetijo z naukom in prakso 
cerkvenega vodstva. Prisluhniti tem izgubljenim sinovom in hčeram in se z 
njimi resno pogovoriti – potrpežljivo, spoštljivo in trudeč se, da bi jih 

razumeli – bo ena od najpomembnejših pastoralnih nalog Cerkve v 
prihodnjih desetletjih. 
 V celi vrsti primerov so bila boleča doživetja s Cerkvijo (pa naj so bile 
to lastne izkušnje ali omenjeni škandali, o katerih so poročali mediji)  samo 
vžigalna kapica ali kaplja čez rob v prostoru, ki je bil že dolgo zaznamovan z 
nereflektiranim  procesom postopnega odtujevanja od cerkvenega okolja. 
Mnogi člani so Cerkev že dolgo občutili kot dolgočasno, stereotipno, 
neustvarjalno in togo, kot nasprotje tega, kako  so sami doživljali in 
zaznamovali svet okrog sebe  … Poleg cele vrste laikov sem spoznal tudi 
veliko duhovnikov, ki so zaradi travmatskih doživetij in razočaranj v Cerkvi 
bodisi izstopili ali zapadli v stanje trajne zagrenjenosti …« 
            -------------------- 

Nekajkrat smo si postavili vprašanje KAJ PA TI PRAVIŠ NA TO? Lahko bi 
tudi na taka področja  segel sinodalni pogovor, razločevanje ..? 

V soboto, 11.dec. možnost za adventno spoved s strani duhovnika iz župnije Bukovica in sicer 
od 17.30 – 18.30, do večerne maše.  
 K verouku naj pridejo otroci, ki imajo že v šoli opravljeno testiranje. Obvezno je prinašanje in 
uporaba zaščitne maske ….                                                                                                                                                                                      

Adventni koledar z nalogami vabi k sodelovanju. Po spodbudi odraslih,  osmislimo tudi možnost 
darovanja za misijone s pripravo (če še nismo) »šparovčka« iz sredine knjižice adventnega 

koledarja, da se bomo tako pridružili 
Trem  modrim - kraljem , ki so 
Jezusu  prinesli darove, zlata, kadila 
in mire. 

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

Škofijska gimnazija Vipava 
vabi učence, njihove starše … 
(glej skupna oznanila na 
www.zng.si) 

Posebno priporočilo - glej na 

www.zng.si   - od 5.-12.12.2021 pod oznanili za župnijo Solkan;  posebna  izdaja na spletni strani. 

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.:069 985 790 

2.adventna-  

05.12.2021  

10. 00 

 

18.30 

 Skupna žup.maša za žive in +  

 češčenje  ob 18.00 in maša 

  p.o.n. 

P. 06.12.-   18.30  v zahvalo za zdravje (V) 

T. 07.12. –  18.30  + Toni Plesničar 

S. 08.12.– 

Brezmadežna 

18.30  + Drešček Danjela 

  Č. 09.12. - 18.00 

18.30 

 adoracija / molitev   

 v zahvalo in priprošnjo 

P. 10.12 – 18.30  + Cvetko Vendramin- obl. 

S. 11.12  18.30  +Ivanki Kogovšek in Koren 

3.adventna-  

12.12.2021  
- kvatrna 

10. 00 

 

18.30 

 Skupna žup.maša za žive in +  

 češčenje  ob 18.00  nato maša   
  za slov. duhovnike in ,bogoslovce                                          


