
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom               

ŽUPNIJA SOLKAN                                         
 

3. adventna nedelja  –  leto C 

Int.št.:  50/2021                                  12.12. – 19.12.2021                                                                                        
_____________________________________________________________ 

RADOST LJUBEZNI se glasi  slovenski prevod apostolske 

spodbude, »Amoris laetitia« ki v letu družine, ob desetih  katehezah, ki so pripravljene,  
postajajo tudi  spremljajoča vsebina pogovorov in priprave  svetovno srečanje 
družin, ki bo sredi leta 2022 v Rimu. Odrasli v družinah ob sprejemljivih predlogih in 
spodbudah, h koristnim vsebinam  povabimo tudi otroke; če nam uspe, da se z 
ekrana odlepijo od zanje privlačnih vsebin (toliko bolj škodljivih) je to obogatitev. 
Vabilo na  srečanje v družini, na skupaj preživet prosti čas, zlasti med prazniki 

lahko postane pot do bolj osrečujočih, čeprav 
zahtevnejših vsebin tudi na klik dosegljivih. 

V letu družine smo vsebinsko 
obogateni tudi s katehezami pp. Frančiška  in 
sodelavcev. Sedaj že 8. kateheza (tudi ostale so 
dosegljive),  govori o vzgoji otrok in je vsaka od 
njih pospremljana s kratkim filmčkom, ki se 
dotakne ob kratki papeževi besedi, tudi različnosti 
kultur, ljudi različnih ras … v odnosu do 
evangelija. Vzgoja  je dobesedno vpisana v 
naravo družine in je poklicanost vsakega starša. 

Otrok potrebuje očeta in mamo. Vzgoja otrok za starše predstavlja velik izziv … )          
Dostopne na pastoralnem portalu  https://portal.pridi.com/2021/12/08/8-

kateheza-in-video-v-letu-druzine-vzgoja-otrok/                                                                                       
Kaj ko bi poskusili uporabiti tudi to vsebino, za 
»srečanje« staršev doma na kavču in pogovor 
z otroci? KAJ PA VI(TI)  PRAVITE(Š) NA TO? 
Poiščite na spletni strani naslov in povabilo: »Lahko nam pišete …« 

 
ČE POZNAMO človeške otroke, ki - v kolikor je vsaj delno mogoče  videti in 

vedeti -  prezirajo svojo domovino, moralni zakon, družino, starše, ki so jim 
posredovali življenje, ki ne najdejo ničesar za kar so lahko hvaležni staršem, 
učiteljem, Cerkvi, državi, sosedom …. jih    NI TREBA  OBČUDOVATI, PA TUDI 
NE SOVRAŽITI.  Koliko poti poznamo, da  tudi kot kristjani,  delamo dobro, 
odpuščamo, ljubimo …kar bo zagrenilo sovražnika vesele novice.                                                                                                                            
 

Zahvala vsem, ki ste se organizacijsko in pri izvedbi vključili v pripravo 
Miklavža, vsem članom gospodarskega sveta, ki iščete poti za urejenost in 
potrebne pobude pri ravnanju z nepremičninami v dobro župnije. V zadnjem času 
saniramo  sanitarije, odtoke, vodovod v pritličju starega dela župnišča (kar 
je bilo nekdaj kaplanija) brez prizidka in skrajnega vzhodnega dela  

 
Božična devetnevnica – pričetek  16.12.                                                                  
Bogoslužni koledar letos 26.12. piše da » odpade praznik sv. Štefana« predvideva  liturgično slovesno praznovanje  praznika SVETE 

DRUŽINE. Bomo pa na ta praznik blagoslovili poleg otrok tudi vodo in sol (v »šalčki z japko«)                                        
V cerkvi je možnost darovati  v poseben nabiralnik tudi za cvetje in krašenje cerkve že pred božičem in našim običajnim praznovanjem 

sv. Štefana- 26.12., in ohranimo dosedanjo navado.  
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3.adventna- 

12.12.2021  

10. 00 

Češčenje --   

18.30 

Skupna žup.maša za žive in + 

ob 18.00  nato maša 

za slov. duhovnike in ,bogoslovce 

P. 13.12.-   18.30 p.n. 

T. 14.12.  18.30 +Tinta Jožef 

S.15.12.– 18.30 + Prinčič Maksimilijana 

  Č. 16.12. - 18.00 

18.30 

adoracija / molitev 

+Vižin Avgust in Ernesta 

P. 17.12 – 18.30 p.n. 

S. 18.12  18.30 +Tine Koršič 

4.adventna-  
19.12.2021 - 

kvatrna 

10. 00 

 

18.30 

Skupna žup.maša za žive in + 

češčenje ob 18.00 nato maša 

…. 
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