
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom               

ŽUPNIJA SOLKAN                                         
 
4.NEDELJA  med letom -  leto C 
Int.št.: 04/2022         23.01.- 30.01.2022                                                                                           

VSAKDANJI EKUMENIZEM  
Ob 75.obletnici prihoda slovenskih sester v Črno Goro 
na Cetinje je znano,  (po tem, ko so domovini Sloveniji 
izgubile vse) da se je zdravnik, član partije potrudil in naredil 
vse, da so sestre prišle delat v tuberkulozni sanatorij. … 
Črnogorski in srbski narod je vzljubil »časne sestre« in sestre 
so vzljubile njih in hodile z njimi desetletja …komunizma  
…razpada skupne države in …vojn, do danes. …One  so 
namreč v vsakem bolniku gledale Jezusa Kristusa in niso 
spraševale ali je vernik ali nevernik,ali je katoličan, 
pravoslavni ali musliman… Župan  je ob 75.obletnici 
prihoda izjavil:« Primeri, kot so sestre frančiškanke, so 
izjemne vrednosti, saj vzbujajo upanje, da lahko pomirimo 
vse medsebojne razlike, če smo najprej ljudje …«  
                                              /»Družina« (št.3/22) -s. Emanuels Žerdin/: 
Dogodek nam kliče v spomin tudi bolj znano sestro mater 
Terezijo iz Kalkute, po rodu albanko, ki je s svojim zgledom 
navdušila mnoge mlade za delo z ubogimi v redovniškem 
poklicu. Od prejšnjega redovnega »udobja« je izbrala ulico in 
način oznanjevanja, ki je tudi danes prepričljiv. Razmišljam, 
zakaj je majhna odzivnost na duhovni poklic tudi med dekleti, 
za redovno življenje v skupnostih sester, ki imajo svoje 
poslanstvo v delu z bolniki (Marijine sestre, usmiljenke -
HKL, …). Verjetno  bi se danes zanje našlo mesto  tudi v 
naših bolnišnicah, domovih in drugod na terenu, kjer bi jih 
potrebovali. Redovni poklic je seveda eno in delovno mesto 
medicinskih sester, bolniških strežnic, tudi v poklicih žene, 

matere -drugo. Danes v  v veliki meri prevladuje druga 
varianta.               --------------                                                                                             
4Pater Niko je načel temo, ki se ji pridružujem, kjer ne gre za 
lepotne popravke ali administrativno urejene zadeve, ampak 
za življenje v veri. Tudi v naši župniji, vabim enako;  piše namreč :  
• Ali razmišljate, da bi svojo izvenzakonsko, partnersko ali 
civilnozakonsko skupnost obogatili z zakramentom svetega zakona. Če 
zberete pogum in dovolj močno ljubezen se oglasite pri župniku  

4SVETOPISEMSKI MARATON (od 22. do 27. januarja) tudi letos preko 
spleta pod znanim geslom goriškega misijona iz leta 2017 »Glej, vse delam 
novo« (Raz 1,25) (glej navodila za branje).                                                        
4Skupine 7. in 8. razreda verouka (svetujem, da vsi) poglejte filmček iz 
začetne kateheze. Najdete jo na spletni strani župnije Solkan pod 
BIRMANCI. Svetopisemska družba nam odpira pot do branja in poznanja Božje 
besede                          
4Srečanje ob nedelji Božje besede v Škofijski gimnaziji ODPADE zaradi resne 
epidemične situacije.                                                             
4Povzetek s srečanja ŽPS, dne 15.1.2022 pri maši, po oznanilih                                         
4Odrasle, ki bi želeli prejeti zakramente uvajanja (krst, birmo in obhajilo) 
vabimo, da se priglasijo v novo skupino Katehumenata;  Pričetek srečanj 5. 
marca 2022 v Šempetru.  Plakat na oglasni deski. 

23.01.2022 
3. med letom - 

teden  Božje besede  

10. 00 
   
18.30 

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

P. 24.01.-  Frančišek S. 18.30 za Božji blagoslov leta 2022 
T. 25.01. –Spreobrnitev             
                   apostola Pavla  

18.30 +Tomaž Panker (osmina) 

S. 26.01.-Timotej in Tit 18.30 +Marija Obljubek 
Č. 27.01. Angela Merici,     
            redovn. ustanov. 

18.00 
18.30 

  -   molitev pred Najsvetejšim 
  +Magdalena Vižin (osmina) 

P. 28.01.-    Tomaž 
Akvinski, cerkv. učitelj 18.30 +Zoran in Zorana Peršolja 

  S. 29.01.-Valerij, škof 18.30 p.n. 
30.01.2022 

4.ned. med letom 
10. 00 
   
18.30 

Skupna župnijska maša za žive in + 
češčenje ob 18.00 nato maša 
p. o. n. 


