
Prispevek k  medžupnijskim oznanilom               

ŽUPNIJA SOLKAN                                         
 
NEDELJA  JEZUSOVEGA KRSTA -  leto C 
Int.št.: 02/2022         09.01.- 16.01.2022                                                                                           

ODPEV V BOGOSLUŽJU 
božičnega  časa se glasi:  »Danes je bila z nebeškim ženinom 
zaročena Cerkev, ker jo je Kristus v Jordanu očistil njenih 
grehov. Modri hitijo z darovi k svatbi nebeškega kralja. Voda se 
je spremenila v vino, ki razveseljuje goste, aleluja.«   Trije 
dogodki, ki razodevajo Jezusa Božjega sina  ….                                                                                        
Z nedeljo Jezusovega krsta  uradno sklepamo  božični čas in 
začenjamo  čas med letom. Jaslice in božične pesmi nas bodo po 
našem običaju spremljale še do svečnice. Evangelij na praznik 
Gospodovega razglašenja s simbolnimi darovi zlata, kadila in 
mire, ki jih prinašajo modri z vzhoda oznanja njegovo veličastvo 
kralja, Boga in človeka. Evangelija naslednjih dveh nedelj pa nam 
razodevata, kako je bil Jezus razglašen za Božjega sina ob krstu 
v reki Jordan in poslanstvo z začetkom javnega delovanja na 
svatbi v Kani Galilejski.                                                                                         
Darovi  otrok za otroke 2021 – prispeli na praznik Svetih treh 
kraljev ( 3+1) in danes na ned. Jezusovega krsta ( …) so eden od 
vzgojnih načinov  prebujanja čuta za ljubezen, solidarnost in boj 
proti sebičnosti, kot smo bili že opozorjeni (  »Novi glas«,  23.12.2021 -
Ambrož Kodelja)  V sredini brošure Adventni koledar 2021, ki nam je 
približala p. Miha Drevenška in njegovo nesebično delo za ljudi v 
misijonih, je nakazana tudi možnost  vzgoje za darovanje. Tudi del 
zamujenega lahko nadoknadimo  s pogovorom o tem kar dobrega 
opuščamo.                               -------                                                                                  

 V medžupnijskih oznanilih je za župnijo Solkan kar nekaj 
napak, ki jih popravljam v  nadaljnem zapisu.  Glej POPRAVKI:  

pri namenih svetih maš in 
obvestilih: 

4 STATISTIKA -  
nadaljevanje. Ob začetku 
novega leta se oziramo tudi 
nazaj in ob dogodkih,  ki se 
jih da zajeti v številke, 
odstotke in  delamo 
primerjave. Če so rezultati 
po našem mnenju 
spodbudni jih z veseljem 
razglašamo (ne da bi jih 

prirejali in všečno razlagali), včasih pa preprosto navajamo, ker ne 
potrebujejo posebnega  komentarja. V naši župniji  je bilo 2021 ob (4) 
štirih krščenih otrocih,  15 cerkveno pokopanih oseb (poleg teh še 2 
umrla pokopana drugod - izven pokopališč našega pastoralnega 
področja).                                                                                                                                             
4 Ustanovitev Goriškega cerkvenega odbora za Evropsko 
prestolnico kulture 2025  (EPK)  G.škof dr. Jurij Bizjak je doslej 
imenoval 8 članski odbor za  sodelovanje s sorodnim odborom 
onstran meje -v Gorici (GPO) z namenom  izmenjave izkušenj na 
obeh straneh meje v pripravi na EPK 2025.                                        
4 Napovedanemu srečanju tajnikov in tajnic ŽPS v Vipavi 
15.1.2021  sledi tudi škofijsko srečanje izrednih delivcev 
obhajila, napovedano za 5. februar v Vipavi.                                                                                                                                 

4Blagoslov doma in družine. V kolikor še niste vzeli na mizici za 
tisk, vzemite molitev za blagoslov doma,   prav tako 
koledarček za 2022   ------------------------------------ 

    5 Prav tako mlajši, podredite se starejšim.   
V medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost, ker Bog se prevzetnim upira, 

ponižnim pa daje milost.  (1 Pt 5,5) 

     10 Drug drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju.  
(Rim 12,10) 
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10. 00 
   
18.30 

Skupna žup.maša za žive in + 
 češčenje ob 18.00 nato maša 
++ starši Živec - Bandelj 

P. 10.01.-   18.30 + Vida Zavadlav 
T. 11.01. –  18.30 po namenu (R.SS.) 
S. 12.01 –  18.30 za ++ iz družine MIS 
Č. 13.01. –  18.00 

18.30 
  -   molitev pred Najsvetejšim 
  za vse prezrte + ob 1. obl. smrti 

P. 14.01. 18.30 +Rožič Alojz in Štefan 

  S. 15.01. 18.30 +Mirko Mladovan 
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) 


