
ŽUPNIJA SOLKAN                                                             
prispevek  k medžupnijskim oznanilom za 

18. ned. med letom - C;   31.07.- 07.08.2022 
____________________________________________________________      

MODRO UPORABLJATI ZEMELJSKE 
STVARI nas nauči 
Gospod! Naj bomo 
(najprej) prednostno 
usmerjeni k večnim, 
neminljivim dobrinam.                    
…Ko se je izgubila 
sleherna vera v Boga in 
v večno življenje, se 
lahko prikrade tudi 
ugotovitev o pridigarjevi 

»nečimrnosti« (op.:pomen izraza »nečimernost« izhaja iz hebrejske 
besede, ki pomeni paro, ki se razblini v zraku).. Življenje se jim zdi 
nesmiselno, uporabljajo izraz »absurd« ali «brezvezno«. 
…Današnji evangelij nam nakazuje, kako ponovno zravnati 
to nevarno pot. Stvari se nam bodo ponovno zdele lepe in 
svete takrat, ko se bomo odpovedali želji po izključnem 
posedovanju oz. po »izkoriščanju«…in jih vrnemo namenu, 
zaradi katerega so nam bile podarjene: da razveseljujejo naše 
sedanje življenje in nam pomagajo doseči naš cilj v večnosti. 
Jezusovo opozorilo v evangeliju današnje nedelje: «Tako je s 
tistim, ki si nabira zaklade, ni pa bogat v Bogu«                                                                                                
(Vir. R. Cantalamessa, leto C; 2004)  

»Kje sem jaz na tej poti razločevanja? Lebdim nekje v 
praznem prostoru, kakor astronavti v vesolju, ali pa trdno 
stojim na zemlji? Si prizadevan, da bi bil bogat v Bogu?  Ko 
(op.: ob tej Božji besedi, ki sem jo slišal) bom  zapuščal cerkev  
(ali celo Cerkev-Bog ne daj!) in se vračal v vrtinec življenja, 
naj me vodijo besede svetega pisma: «Boj se Boga in izpolnjuj 
njegove zapovedi, kajti to je za človeka vse!« (Prd 12,13)                                                                               
Sedmeri darovi Svetega Duha, med katerimi je tudi strah 
»strah božji« napravijo vernike voljne, da z vso 
pripravljenostjo sledijo  božjim navdihom.     Kristjan ne stoji 
pred Bogom, kot suženj, se pravi, v suženjskem strahu, tudi 
ne kot najemnik, ki išče plačilo, ampak  kot otrok, ki 
odgovarja na ljubezen tistega, »ki nas je prvi ljubil« (1 Jn 4,19)   

                                                                         

4 Namen in poslanstvo Aninega 
sklada sta usmerjena v 
posredovanje materialne in 
duhovne pomoči ter v osebno spremljanje večjih družin. Dejavnost ustanove Anin 
sklad je prednostno namenjena družinam. Ustanova Anin sklad je dobrodelna, 
nevladna, neprofitna in nepolitična ustanova. Konec leta 1998 so jo ustanovili 
redovniki in redovnice. Njen namen in poslanstvo sta usmerjena v posredovanje 
materialne in duhovne pomoči ter v osebno spremljanje družin z več 
otroki.                                                                                                                                           
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31.07.22 
18. nedelja  
med letom 

10.00 
19.00- 

19.30 

  Skupna žup. m. za žive in +  
češčenje  nato sveta maša 
 +Lidija Rožič (osmina) 

P. 01.08. 
Alfonz   

19.30 
Ligvorij 

 po Marijinih namenih; 
  17.00 /pogreb + Fani Gabrijelčič/ 

T. 02.08 
Evzebij iz 

19.30 
Vercelija 

 + Fani Gabrijelčič  

S. 03.08. 
Konrad 

6.00 
redovnik  

 p.o.n. 

Č. 04.08. 
J. Vianney  

19.00 
19.30   

molitev pred Najsvetejšim 
 v dober nsmen (M.T) 

P. 05.08 19.30  +Avguštin Ipavec Gusti 
S. 06.08. 19.30  +Mladovan Mirko 
07. 08. 22 
19. nedelja  
med letom  

10.00 
19.00- 
19.30 

  Skupna žup. m. za žive in +  
češčenje  nato sveta maša 
 +Miroslav Grosar (1.obl.) 

…Bilo je pričakovano in navsezadnje celo 
napovedano. Leta 1917 v Fatimi …trem 
pastirčkom. S.Lucija, ki je edina od njih dočakala 
visoko starost kot redovnica je v 80-ih letih 
prejšnjega stoletja kardinalu Caffarri v svojem 
pismu zapisala tudi tole: «Oče, prišel bo čas, ko 
bo odločilna bitka med Kristusovim 
kraljestvom in satanom potekala na področju 
zakona in družine. In tisti, ki bodo delali za 
dobro družine, bodo izkušali preganjanje in 
trpljenje. A ne bojte se . Naša Gospa mu je že strla 
glavo…« Dobrodošli torej v času odločilne bitke! 
Pa glavo pokonci!                                                
                       (Naša družina, 24.julij 2022 št.:29) 



 

 

 

 

                                                


