
 Prispevek k  medžupnijskim oznanilom               

ŽUPNIJA SOLKAN                                         
 
NEDELJA  VERSKEGA TISKA  -  leto C 
Int.št.: 03/2022         16.01.- 23.01.2022                                                                                           

ODLOČILNO  NA  POTI                 

»Na  poti skozi življenje, ti nisi nikdar sam … Spremljaj na poti 
življenja nas, Mati Marija ti, spremljaj na poti življenja nas, Mati 
Marija ti.» je naslov in odpev  ene od pesmi z duhovno vsebino. Omenja  
tudi mater Marijo, ki gre z nami.  Okoliščine v katerih se znajdemo so 
različne. Odločilno  je kako ravnati ob srečanju z mnogimi izzivi? 
            Dejstvo je, da smo  s  tiskanimi mediji zasuti in nas še 
zasipajo, da smo z govorjeno besedo različnih postaj, glasbo že na 
robu okvare sluha, da nas različni ekrani z različnimi vsebinami 
slepijo, da bi mogli videti to, kar je odločilno za življenje. Odločilno je 
gotovo tudi to, da znamo izbirati, da znamo presojati, se odločati za 
resnično (ne navidezno) dobro, vzgojno. 

 Ob nedelji verskega 
tiska in skorajšnjem 
tednu Božje besede, 
se vprašujemo kakšno 
mesto ima v našem 
življenju ali to kar nas 
presega odločilno 
vpliva tudi na naš 
vsakdan.                                                                                 
S sklicem te sinode 

papež Frančišek vabi celotno Cerkev k premišljevanju o odločilni 

tematiki za njeno življenje in poslanstvo: »Prav pot sinodalnosti  je 
tisto, k čemur Bog vabi  Cerkev tretjega tisočletja»                                                                                                                        
V župnijah, majhnih krščanskih skupnostih v laiških gibanjih … smo žene 
in možje, mladi in stari  povabljeni, da se med seboj poslušamo, da bi 
slišali spodbude Svetega Duha, ki prihaja, da bi usmerjal naša  človeška 
prizadevanja, oživljal in poživljal Cerkev. 

                                                                           
4Nov spisek za 
čiščenje cerkve vabi da 
si ga ogledamo in 
upoštevamo. Hvala 
vsem, ki so ga ta teden 
že uresničevali. 
 
4TEDEN MOLITVE 
ZA EDINOST 
KRISTJANOV  Od 18. 
do 25. januarja 2022 bo 
pod geslom »Videli smo, 
da je vzšla njegova zvezda, 

in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2) potekal teden molitve za edinost 
kristjanov.  Letošnji teden molitve za edinost kristjanov obhajamo že znotraj 
triletnega sinodalnega dogajanja, ki ima tudi bistveno ekumensko razsežnost.                                                                              
4SVETOPISEMSKI MARATON (od 22. do 27. januarja) tudi letos preko 
spleta pod znanim geslom »Glej, vse delam novo« (Raz 1,25)(glej navodila za 
branje).                                                                                                                        
4Verouk bo izjemoma izveden z ozirom na sedanje razmere tudi z obvestili. 
4DEL  B. BESEDE ZA NEDELJO – 2.med letom v letu C 
Bratje in sestre, različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, 
Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur 
se daje razodetje Duha v korist vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, 
drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. Drugemu vera po istem 
Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje 
čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu 
raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti 
Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.(1 Kor 12,4-11) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16.01.2022 
2.ned. med l. -

ned.  verskega tiska 

10. 00 
   
18.30 

Skupna žup.maša za žive in + 
češčenje ob 18.00 nato maša 
za + iz družine (AM) 

P. 17.01.-   18.30 +Anton Mattiazzi 
T. 18.01. –  18.30 +Leopolda Cej (kot 30.dan) 
S. 19.01 –  18.30 +Franc Markočič (kot 30.dan) 

Č. 20.01. –  18.00 
18.30 

  -   molitev pred Najsvetejšim 
  - za zdravje in srečne poti 

P. 21.01. 18.30 ++ Birsa 

  S. 22.01. 18.30 +Jožica Koren in sorodniki 
23.01.2022 

3.ned. med l. -
ned. Božje besede  

10. 00 
   
18.30 

Skupna žup.maša za žive in + 
češčenje ob 18.00 nato maša 
po namenu 


