OBVESTILA
1.
2.
3.

Z veroukom še naprej nadaljujemo preko zooma. Vse podrobnejše
informacije glede verouka dobite na spletni strani: zupnija-luce.si
Vsak četrtek pol ure pred mašo v farni cerkvi molimo za duhovne in
redovne poklice. Vabljeni.
Vsak dan ob 15. uri v farni cerkvi v Lučah molimo rožni venec božjega
usmiljenja. Kdor more, se nam v duhu lahko pridruži.

KRATEK PREGLED ŽUPNIJSKE STATISTIKE ZA LETO 2021





Krščeni so bili 4 otroci (3 dečki, 1 deklica).
Pri prvem sv. obhajilu so bili 4 prvoobhajanci (3 dečki, 1 deklica).
Cerkvena poroka je bila 1.
Cerkvenih pogrebov je bilo 7 (5 moških, 2 ženski). Umrli so dočakali
naslednjo starost:
• od 50 do 59 let______1
• od 60 do 69 let______1
• od 70 do 79 let______3
• nad 90 let__________2
 Povprečna starost umrlih je bila 76 let.
 Od teh sedmih umrlih so 4 prejeli zakrament svetega maziljenja.
 Trenutno po naših domovih obiskujem 5 bolnikov oz. starostnikov.

SVETNIK TEDNA: sv. MARCEL (16. januar)
Marcel je bil po rodu Rimljan in je dobro poznal cerkveno stanje v Rimu za časa
cesarja Dioklecijana. Ko je po letu 308 nastopil kot prvi pastir Cerkve, je mesto
razdelil na 35 cerkvenih središč (nekakšnih župnij), da je olajšal pouk v veri in
pospešil sprejem novih priglašencev v krščansko občestvo. Ti so se takrat, ob
koncu preganjanj, javljali v velikem številu. Papež Damaz, ki je vodil Cerkev v letih
365–384, poroča, da so za časa papeža Marcela v Rimu izbruhnili nemiri znotraj
krščanske občine, in sicer zaradi sprejemanja »padlih«, tistih, ki so ob
preganjanju darovali bogovom, zdaj pa so hoteli priti nazaj v cerkveno občestvo
brez javne pokore. Marcel jim tega brez pohujšanja pri zvestih vernikih ni mogel
dovoliti. »Resnicoljubnega pastirja«, piše papež Damaz, »so nesrečneži imeli za
bridkega sovražnika, ker je zahteval, da morajo padli objokovati svoje grehe. Pa
so pobesneli zanetili sovraštvo, napravili razdor in prepir.« Vodja padlih (Heraklij)
ga je ovadil cesarju Maksenciju in ga očrnil, da je Marcel vzrok neredov. Cesar je
papeža obsodil na izgon, izgnal pa je tudi njegovega zagrizenega nasprotnika
Heraklija. Papež Marcel je kmalu nato 16. januarja leta 309 v pregnanstvu umrl.
Ko je Cerkev leta 313 dosegla trajno svobodo, je dal papež Silvester I. ostanke sv.
Marcela prenesti v Rim in nad grobom sezidati cerkev njemu v čast.
Naklada: 90 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si
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Po: A. Grün

ZAKAJ KRSTNA VODA?

V vseh verstvih in v vseh kulturah ima voda moč očiščevanja in prenavljanja.
Krstna voda nas očiščuje napak preteklosti in nas prenavlja, da bi mogli
živeti kot novi ljudje.
To lažje razume odrasel človek, ki je oblit z vodo, kot pa otrok. Česa naj bi bil
očiščen otrok, ki še ni grešil? Tradicionalni nauk Cerkve je, da je otrok očiščen
izvirnega greha. Danes bi bilo mogoče to pojasniti na bolj sodoben način: otrok
je izvzet iz okolja, v katero ga je postavila usoda. Vse, kar obremenjuje otroka,
začenši z dednimi dejavniki, pa vse do duhovnega ozračja v družini, ki je
pogojeno z izkušnjami iz otroštva staršev in starih staršev, je »izmito« s krstom.
Seveda se to ne zgodi kot po neki čarovniji: ne moremo govoriti, da se vsi
duševni zapleti preprosto razpletejo s krstnim oblivanjem. Prav tako pa si ne
moremo predstavljati, da je voda, ki je oblila glavo otroka, zagotovilo, da se
v njem ne bo ponavljala usoda njegovih staršev in starih staršev. Vsekakor
pa mu to daje možnost, da začne novo življenje.
V krstu slavimo novo rojstvo. Otrok ni obremenjen s preteklostjo, temveč je
odprt za novost, ki jo hoče Bog uresničiti po njem. Ne bodo ga zaznamovale
temne sence družinske preteklosti, Božji angel ga bo, kljub bremenom
družinske dediščine, vodil v svobodo in življenje. Na mestu je tudi misel, da
voda odplakne vse motnje, ki jih povzročamo otroku s svojimi dvomi in skrbmi.
Krstna voda hoče očistiti človeka vsega, kar bi moglo zamegliti neponovljivo
Božjo podobo, ki se razodeva v njem.
OZNANILA

10.01.2022 - 23.01.2022

OZNANILA 10.01.2022 - 16.01.2022
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 17.01.2022 - 23.01.2022
Datum

PONEDELJEK
10.01.

800 za AGICO MOLIČNIK

11.01. Pavlin Oglejski II.,

kneginja

19.01.

Tatjana,
mučenka

ČETRTEK
Veronika,
devica

1700 1. za najbolj uboge duše v vicah
2. za NINO VRŠNIK

SOBOTA
22.01.

preroka

NEDELJA

9

30

1. za PLODROVE in ŠUMETOVE starše
2. za VOJKOTA KLEMENŠKA, 1. obletnica

Marcel I.,
papež

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

Fabijan,
papež, mučenec

1700 1. za zdravje in blagoslov v družini
2. za FRANCA ČASA

Neža,
devica, mučenka

SOBOTA

15.01. Mihej in Habakuk,

16.01.

Makarij,
opat

PETEK
21.01.

Odon,
prior v Jurkloštru

2. nedelja
med letom

SREDA

ČETRTEK
20.01.

PETEK
14.01.

800 za STANKOTA KLEMENŠKA

18.01. Marjeta Ogrska,

SREDA

13.01.

MAŠA SE DARUJE:

Anton,
puščavnik

TOREK

Celje: za SILVESTRA NADVEŽNIKA

škof

12.01.

Ura:

PONEDELJEK
17.01.

Gregor Niški,
škof, cerkv. učitelj

TOREK

DAN V TEDNU:

Vincencij,
diakon, mučenec

3. nedelja
med letom
23.01.

NEDELJA

930 1. za DANIJELA JURJEVCA
2. za MARIJO ŽAGAR

Henrik Suzo,
dominikanec
PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

MICA ŠUMET

MEDARD ŠUMET

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

MARIJA PRUŠNIK

MARIJA KOČNAR

