OBVESTILA
1.

2.
3.
4.
5.

Na pepelnično sredo, 2. marca, začenjamo s postnim časom. Vabimo
vas, da se maše udeležite v čim večjem številu, ker bo pri tej maši
potekal tudi obred pepeljenja.
Bolnike bom v mesecu marcu obiskoval po predhodnem dogovoru.
Cerkev v mesecu marcu čistijo farani iz Solčave.
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.

MARIJE
SNEŽNE

Z
V
O
N

27. 2.
2022

4

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

SVETNIK TEDNA - sv. KAZIMIR (4. marec)
Rodil se je leta 1458. Bil je sin poljskega kralja Kazimira
IV. in kraljice Elizabete Avstrijske. Najprej ga je vzgajala
pobožna mati, ko je odrasel pa je prišel na dvor za
učitelja in vzgojitelja duhovnik Janez Dlugoš, krakovski
stolni kanonik in največji poljski zgodovinar svojega
časa. Pod njegovim vodstvom se je Kazimir rad in z
uspehom učil, še posebno pa se je trudil za pobožno
življenje.
Pogosto je v cerkvi molil in premišljeval Gospodovo
trpljenje. Otroško vdano je častil Marijo in njej v čast vsak dan ponavljal
dolgo hvalnico. Mariji je pred njenim oltarjem tudi obljubil, da bo vse
življenje ohranil deviško čistost. Ko je bil star komaj trinajst let, so ga Ogri
želeli imeti za kralja, kakor je Čehom vladal njegov brat Vladislav. Na
zahtevo svojega častihlepnega očeta je Kazimir z močnim vojaškim
spremstvom odšel na Ogrsko, toda kralj Matija, ki je takrat tam vladal, je to
idejo zatrl. Kazimir se je tako vrnil domov in je bil svojim rojakom zgled
pravega kristjana.
Glas o njegovi zgledni pobožnosti in srčni dobroti je segel do najbolj
oddaljenih vasi in vsi so ga imeli rad. Če je kdaj posegel v politično življenje,
je to storil zgolj za obrambo pravic vdov, revnih in sirot. A že v mladih letih
je neozdravljivo zbolel. Kljub bolezni je še naprej živel spokorno. 4. marca
1484 je umrl na gradu Grodno v Litvi, star šestindvajset let. Leta 1522 je bil
razglašen za svetnika. Upodabljajo ga v poljski narodni noši in z lilijo v roki.

- Leto XXII. -

Po: S. Čuk

GOVORICA TE IZDAJA

8. nedelja med letom

Dva odlomka Božje besede, ki se bereta na 8. navadno nedeljo, imata skoraj
enak naslov oz. vsebino. Prvo berilo iz Sirahove knjige in pa odlomek iz
Lukovega evangelija. In najbrž poznate slovenski pregovor, ki pravi: »Česar
polno je srce, to usta rada govore.« Po govorjenju je mogoče prepoznati
notranjost človeka, njegovo srčno kulturo. Tu lahko uporabimo Jezusove besede
iz evangelija: »Vsako drevo se spozna po sadu«, kajti besede so sad mišljenja,
sad človekovega gledanja na svet. Kdor gleda na svet razsvetljen z Božjo lučjo,
bo njegovo govorjenje svetlo, spoštljivo, spodbujajoče; kdor pa ima svoje oči
usmerjene le v zemeljske reči, tudi v svojem govorjenju ne bo nič višji: zmožen
bo besed zavisti, besed, ki vse poteptajo v blato, ki vse zamorijo.
Profesorica Berta Golob, žena žlahtnega srca, ima v svoji knjižici Daljave
prihodnosti, nekakšnem »pismu mladim«, poglavje z naslovom Govorica te
izdaja (tako so rekli služabniki velikega duhovnika apostolu Petru, ko so mu
hoteli povedati, da je učenec Jezusa Galilejca). Mladim postavlja v razmislek: »Si
se že kdaj vprašal, kako se pravzaprav izražaš? Kakšen je slog sporazumevanja
pri vas doma? Se obmetavate z žaljivkami? Ali dosegate svoje namene z grobimi
zapovedmi in ukazi ali s prijazno prošnjo in nasvetom? Se nad tvojim domom,
kdaj razkadi gosta megla kletvic? Kako se pogovarjaš s sovrstniki?«
Še bolj kot za mlade veljajo ta vprašanja za nas odrasle. V nekdanjem kesanju
na začetku maše smo pred Bogom priznavali, da smo »veliko grešili v mislih,
besedah in dejanjih«. Danes prosimo Boga odpuščanja po novem, grešimo pa še
zmeraj po starem. In to zelo veliko prav v besedah.
OZNANILA

28.02.2022 - 13.03.2022

OZNANILA 28.02.2022 - 06.03.2022
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 07.03.2022 - 13.03.2022
Datum

01.03.

800 za STANKOTA OŠEPA
08.03.

SREDA

09.03.

04.03.

PRVI
ČETRTEK
Kunigunda,
kraljica

17

za ALOJZA LIPNIKA, 14. obletnica

1700 za PLODROVE in ŠUMETOVE starše

10.03.

11.03.

17

00

za MARIJO KRIVEC, 10. obletnica in RAMŠAKOVE

NEDELJA

9

30

1. za JOŽETA KNEZA
2. za HELENO SELIŠNIK

13.03.

Fridolin,
opat

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

1700 1. za TEREZIJO PRUŠNIK, 1. obl.
2. za MRTNAČEVE, FRANCA in MIRKOTA, 2. obl.

Benedikt,
škof

Justina,
devica

2. POSTNA
- PAPEŠKA

1. POSTNA
06.03.

40 mučencev
iz Armenije

SOBOTA
12.03.

SOBOTA
Hadrijan,
mučenec

Frančiška Rimska,
redovnica

PETEK

PRVA
05.03.

Celje: za JAKOBA RESNIKA

SREDA

ČETRTEK
00

PRVI
PETEK
Kazimir Poljski,
kraljevič

Blaženka,
mučenka

800 za FRANCA ČASA

800 za TEREZIJO OŠEP

Neža Praška,
klarisa

03.03.

MAŠA SE DARUJE:

Perpetua in
Felicita,
mučenki

TOREK

Albin,
škof

PEPELNICA
02.03.

07.03.

Roman,
opat

TOREK

Ura:

PONEDELJEK

PONEDELJEK
28.02.

DAN V TEDNU:

NEDELJA

930 1. za pokojne STREVČOVE in pokojne KOLARJEVE
2. za NINO VRŠNIK

Leander Seviljski,
menih, škof
PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

MICA ŠUMET

MEDARD ŠUMET

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

MARIJA PRUŠNIK

MARIJA KOČNAR

