OBVESTILA
1.
2.
3.
4.
5.

Vsem vernikom, ki ste darovali za vzdrževanje cerkve (stolnino), se za
vaš dar prisrčno zahvaljujemo.
V ponedeljek in torek (7. in 8. februar) zaradi praznikov ne bo verouka.
Letošnja sveta birma bo v soboto 21. maja 2022 ob 10. uri.
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.
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KRONIKA MESECA JANUARJA ZA NAŠO ŽUPNIJO
Zakrament svetega krsta je prejela Amelija Pečovnik. Staršem, botrom
in ostalim sorodnikom iskrene čestitke, novokrščenki pa veliko
blagoslova na poti življenja.
Zemeljsko življenje je zaključil in se vrnil k dobremu Očetu: Mirko
Grudnik (90). Hvala za darovane svete maše, darove za cerkev in molitev.
Naklada: 90 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si

Župnijski list
izdaja župnijski
urad Solčava
in je namenjen
faranom
Solčave.
Odgovarja:
žup. Viki Košec
Telefon:
03/838-40-43
Mobi:
051-340-819

SVETNICA TEDNA: APOLONIJA (9. februar)
Devica Apolonija je živela v prvi polovici 3. stoletja v Aleksandriji. Najbrž je
delovala kot diakonisa, kot moremo sklepati iz pisma o preganjanju kristjanov v
Aleksandriji, ki ga je od tam poslal škof Dionizij v Antiohijo. V pismu škof
poroča o mučeniški smrti mnogih aleksandrijskih kristjanov, med katerimi je
bila tudi Apolonija. To preganjanje je tudi grozljiva slika o tem, kako ljudje
izgubijo razsodnost in podivjajo. Razvnete poganske množice so s svojo
podžgano praznovernostjo najprej zgrabile nekega starčka in ga z raznimi
mukami silile, naj govori brezbožne besede. Ko tega ni hotel, so ga odvlekli v
predmestje in ga pobili s kamenjem. Enako so storili z neko verno ženo Kvinto.
Potem so navalili na hiše vernikov. Kogar je kdo poznal v soseščini, da je
kristjan, so ga napadli, odgnali, oropali: kar je bilo dragocenejšega, so si
prilastili, drugo pa so razmetali n na ulicah zažgali. Takrat so, beremo v tem
poročilu, zgrabili tudi vsega občudovanja vredno starejšo devico Apolonijo in ji
z udarci po čeljustih izbili vse zobe. Pred mestom so naložili grmado in ji pretili,
da jo živo sežgejo, če ne bo za njimi ponovila brezbožnih besed. Ko si je
izprosila trenutek in so jo izpustili iz rok, je sama urno skočila v ogenj in
zgorela. Dionizij poroča še o drugih mučenjih in zaključuje: »Nikjer nismo
mogli hoditi, ker so zmeraj in povsod vsi kričali, da je treba vsakega, ki ne bo
vzklikal bogokletnih besed, takoj vreči na ogenj.«

- Leto XXII. -

Po: Radio Ognjišče

VSI SMO RIBIČI NA GLOBOKEM

5. nedelja med letom

Današnji evangelij v katerem Jezus stopi v Petrov čoln, iz njega uči in
omogoči ulov, lahko dojemamo tudi v evharistični luči. Ali ni to čudovita
podoba Cerkve z evharistijo v središču? Noč brezplodnega truda se konča,
ko evharistični Jezus stopi v čoln, da nas reši pogubljenja. Ločeni od Boga
smo v rokah smrti, z Njim pa smo rešeni za življenje.
Že zgled svetega arškega župnika Janeza Marije Vianneyja, nam govori o
nenadomestljivi vlogi duhovnika pri evharistiji. Brez duhovnika ne bi bilo
Jezusa v našem čolnu, ali drugače: svetega Rešnjega telesa ne bi bilo med
nami.
Duhovnik je predvsem učitelj vere: najprej s pričevanjem, šele nato s
poučevanjem. Pričevalec pa je, ko verniki in drugi ob njem začutijo, da ni
sam »v čolnu« življenja, ampak da je z njim vstali Gospod, da se Nanj
zanaša, da vodi ter usmerja samo k Njemu in da po njem deluje sam Vstali.
Ker pa je duhovnikov iz leta v leto manj, je pomembno dejstvo, da smo pa vsi
krščeni na svoj način »pri krstu postali deležni Kristusove duhovniške,
preroške in kraljevske službe in izvršujejo svoj delež poslanstva celotnega
krščanskega ljudstva v Cerkvi in v svetu.« Zato je prav, da verni laiki,
velikodušno in ob primerni usposobljenosti prevzemajo v občestvih tiste
naloge, ki niso bistveno vezane na službeno duhovništvo.
Če smo v čolnu skupaj s Kristusom, brez strahu odrinimo na globoko in
zaupajmo Njegovim besedam, ki nam kliče: »Ne boj se!«
OZNANILA

07.02.2022 - 20.02.2022

OZNANILA 07.02.2022 - 13.02.2022
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 14.02.2022 - 20.02.2022
Datum

MAŠA SE DARUJE:

14.02. Valentin (Zdravko),

Rihard,
kralj

TOREK
08.02.

Ura:

PONEDELJEK

PONEDELJEK
07.02.

DAN V TEDNU:

mučenec

800 za RAVNČARJEVE, obl., MARJANA in LUDVIKA

TOREK
15.02.

Jožefina Bakhita,
redovnica

Celje: za SILVESTRA RIHARJA

800 za zdravje

Klavdij,
redovnik

SREDA
SREDA
09.02.

16.02.

Apolonija,
devica, mučenka

ČETRTEK

ČETRTEK
10.02.

Sholastika,
devica, redovnica

17

00

17.02.

1. po namenu
2. za TEREZIJO PRUŠNIK

Svetovni dan
bolnikov

11.02.

Julijana,
mučenka

Silvin,
škof

1700 1. za SEBASTJANA GRADIŠKA, 1. obletnica
2. za SILVESTRA RIHARJA, 1. obletnica

PETEK
18.02. Janez iz Fiesole,

PETEK

redovnika

Lurška Mati Božja

SOBOTA
SOBOTA
12.02.

6. nedelja
med letom
13.02.

19.02.

Feliks,
opat

NEDELJA

9

30

1. za MARICO RESNIK - Johanovo
2. za TEREZIJO OŠEP

7. nedelja
med letom
20.02.

NEDELJA

1000 za pokojne ŠPRUKOVE, ob obletnici mamine in
TILKINE smrti

Jacinta in
Frančišek Marto,
fatimska pastirčka

Jordan Saški,
redovnik

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

Konrad iz
Piacenze,
spokornik

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

JUDITA KLEMENŠEK

MATEJA B. SUHODOLNIK

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BERNARDKA IPAVEC

KLEMEN MATK

