
ŽUPNIJA SOLKAN                                                             
prispevek  k medžupnijskim oznanilom za 

16. ned. med letom - C;   17.07.- 24.07.2022 
____________________________________________________________      

(NE)POLITIČEN  IN (NE)KULTUREN 
Kaj je politično oz.kaj je kulturo? Kdo je politik, kdo 
kulturnik? Razmišljamo  zelo različno: kaj so znamenja 
kulturnega in nekulturnega vedenja; kdo je (ne)politik.   
Tudi  spoznanje o tem,  je različno kot mnogi trdijo.  

Jezusovi sodobniki so  
tudi s  kulturno 
političnimi posegi  
uveljavljali človeško 
izročilo in z njim 
zanemarili  Božji 
zakon, kot jim Jezus 
očita.   
»S svojim izročilom, ki 
ga izročate, 

razveljavljate Božjo besedo. In še veliko podobnega 
delate.«(Mr 7,13) Podobno se dogaja marsikje tudi danes. 

 Ali ni bilo Jezusovo delovanje kulturna obogatitev 
poslušalcev? Ali se niso nad njegovim oznanilom, kljub 
temu  zgražali, ga celo obsodili, ker  »da zavaja 
naš narod in brani cesarju dajati davke« (Lk 23,2) in še 
drugo. V  odnosu do Marte ravna pravilno, opazi in za 
dobro označi tudi Marijino držo poslušanja. Ne boji se  
zamere s strani Marte.  

Eno od možnih 
razmišljanji: 
 »Bi lahko 
očitali, da je 
Jezus v 
oznanjevanju 
politično 
nekultuen?  Da 
ne ceni 
človeške 
pozornosti in 
hvali samo držo 
poslušanja. Ne 

izključuje ničesar. Eno in drugo opazi in ceni vendar 
razločuje z ozirom na trajno vrednost oznanila, ki rodi 
dobra dela. Spet sprašuje po  naših konkretnih delih,  ne da 
bi spregledali resnico, da smo ob pomoči drugim  srečni. 
Obenem vabi, da ne izgubimo smeri, ki nas prepričuje z 
»Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.« (Lk 10,42)  
Apostol Pavel je v svojem oznanjevanju opazil in sprejel 
tudi trpljenje, ki mu omogoča zveličanje in pomoč drugim: 
»…Zdaj se veselim, ko trpim za vas   ter  s svoje strani dopolnjujem v 
svojem telesu, kar primanjkuje  Kristusovim bridkostim, in to v korist 
njegovemu telesu, ki je Cerkev. Postal sem služabnik po načrtu, ki mi 
ga je Bog določil …«  (Kol 1,24)    
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17.07.22 
16. nedelja  
med letom 

10.00 
19.00- 

19.30 

  Skupna žup. m. za žive in +  
češčenje  nato sveta maša 
 za zdravje (J) 

P. 18.07.  19.30  za zdravje  (D) 
T. 19.07 19.30  v zahvalo Bogu za usp. maturo 
S. 20.07. 6.00  +Boris Markič 
Č. 21.07.  6.00   

 19.00  
   p.n. 
 molitev rožnega venca 

P. 22.07 19.30   - 
S. 23.07. 19.30   - 
24.07.22 
17. nedelja  
med letom  

10.00 
19.00- 
19.30 

  Skupna žup. m. za žive in +  
češčenje  nato sveta maša 
 p.o.n. 

         Molitev za prihodnjega škofa                     
Ti, Gospod, si naš Pastir! 
Mi smo tvoje ljudstvo in čreda tvoje 
paše. 
Ti poznaš srca vseh in Ti že veš, 
kdo bo prihodnji pastir naše škofije. 
Pomagaj nam, da bomo našli tistega, 
ki bo hodil pred nami in nam kazal pot, 
ki bo hodil za nami in pobiral utrujene, 
ki bo hodil med nami in nas vabil k 
spreobrnjenju. 
Dobri Pastir, usliši našo prošnjo. 
Ki živiš in kraljuješ 

 


