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PRVA ADVENTNA NEDELJA 

 

KAJ JE TO: BUDNOST ? 
 

 

   V Noetovem času ljudje niso bili 
pripravljeni na katastrofo. Življenje je 
bilo lepo, brez posebnih težav, jedi in 
pijače ni manjkalo, zabave so bile po 
želji. 
B. Pascal je rekel: ''Potrošništvo jih je 
uspavalo. Noeta so imeli za čudnega, 
ko jih je opozarjal naj se tudi oni 
pripravijo na kritični trenutek.'' 
 

 
 

   Bdeti pomeni priznati, da nam 
nekaj ali nekdo manjka. Znati 
čakati, pomeni ohranjati upanje, kot 
preroki upajo na čas, ko ''bodo sulice 
prekovali v pluge''; čas ko ''se bosta 
krava in medvedka skupaj pasli'', ko 
bo sprava med vsemi; pomeni upati, 
da bo prišlo nekaj boljšega.  

   Budnost dejansko pomeni 
izbrati Boga in ga čakati.  
 

   Zaspati, pa pomeni trošiti dobrine 
in se predati uživanju. Ap. Pavel 
opominja, da ''trošimo čas in instant 
ljubezen'', trajne ljubezni pa mnogi 
ne iščejo. 'Kerit' (belgijski duhovnik) , 
taki način življenja imenuje ''spanje 
s polnim trebuhom in prazno glavo''.   
 

   Budnost pomeni v tem ''zaspa-
nem svetu'', ali v temi tega sveta 
pričakovati nebeškega gosta tako, 
da si oblečemo belo oblačilo, kar 
pomeni očistiti dušo, srce 
napolniti z ljubeznijo, kar je olje 
za svetilke, ki so ga pozabila 

deklata iz evangelija (Mt, 25).  
 

   Budnost pomeni tudi pozornost, 
da Jezus prihaja po vsakem člo-
veku, kar pomeni, da omogočimo, 
da se Jezus rodi preko našega 
telesa, nekako podobno, kot se je 
na edinstven način rodil iz Marije. 

 

   župnik 

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  –   sv. maše med tednom so v kapeli. 

NEDELJA, 1 december   7.30 - za žive in rajne farane 

KRISTUS KRALJ 10.30 
za + Ivano in Antona Soršak ter starše  
        Žigart 

PONEDELJEK, 2. 12.. 
18.00 za + družino Plešec in Štih Bibijana, muč. 

TOREK,  3.  12.   17.00 za + Magdaleno Kumpuš (zadušnica) 

Frančišek Ksaver, duh, ap 18.00 
za + Matildo in Alfonza Klemenčič 

  molitev za misijone 

SREDA, 4. 12.  
18.00 

za + Barbaro Čurič 
molitev za družine Barbara, muč 

ČETRTEK,  5. 12.  
16.00 za + Franca Lobnika 

molitev za duhovne poklicee Sava, opat 

PETEK,  6. 12. –prvi petek 17.00 za  + Magdaleno in Franca Lipej (obl) 

Nikolaj (Miklavž), škof 18.00 
za + starše Ogrizek 

pobožnost prvega petka 

SOBOTA,  7. 12. – prva sobota 
18.00 

za + Marijo in Antona Lilek, ter brata  
        in sestro            pobožnost prve sobote Ambrož, šk, cer uč 

NEDELJA, 8. 12. – 2. adv 
BREZMADEŽNO SPOČ. 

DEV. MARIJE 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + družino Žuraj in Vrbič 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 1. 12.  
1. adventna 

9.00 za +  Beno Brodej 

SREDA, 4 12.  17.00 za + rajne iz družine Bedenik  

NEDELJA, 8. 12. - 1. adventna 
9.00 za + Marijo Prevolnik in sorodnike 

BREZMADEŽNA  
KAPLJICA ROSE 

Uspeh ni ključ do sreče.  
Sreča je ključ do uspeha.  

Z ljubeznijo opravljajte vaše delo  
in boste uspeli.  

Albert Schweizer 

Izdal Župnijski urad Slivnica;    
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 
e-pošta: joze.soemen@triera.net    
031 590 556; ℡: 02 60 54 021   

℡ Maranata 059 171 830  
splet:  www.mc-maranata.com;    

 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
Leto 18, številka 49 1. december 2019 

PRVA ADVENTNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 

Jezus je rekel svojim učencem: »Kakršni so bili Nóetovi dnevi, tako bo 
tudi ob prihódu Sina človekovega. … Jedli so in pili, se ženili in se možile 

do dne, ko je šel Noe na ladjo, in niso ničesar slutili, dokler ni prišel potop 
in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega.      (Lk 24 37-39) 
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ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA. 
je akcija Župnijske Karitas od 2. do 6. 
decembra. Keson bo pred župniščem. 
 

ČETRTA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v sredo, 3.12. ob 19.30h. 
 

VEROUK ZA 7. RAZ iz Slivnice bo v 
soboto, 7.12. od 9h do 12h. 
 

MIKLAVŽEVANJE  bo v naši cerkvi v 
četrtek, 5. dec. ob 17h. 
Prijavnice bodo na 
voljo do 3. dec., vsak 
delavnik med 17. in 
18. uro, v nedeljo pa 
po vsaki sv. maši.  

   Udeleženci 

miklavževanja: starši 

in otroci, bodite pozorni v prvi vrsti na 

to, da je cerkev kraj srečevanja z 

Jezusom, saj je tam središčna točka 

tabernakelj z Najsvetejšim.  

   Ob upoštevanju navodil redarjev, bo 

miklavževanje lepo potekalo.  
 

PRVI PETEK obisk bolnikov in obhajilo 
na domu bo po ustaljenem redu. Zvečer 
vabljeni k pobožnosti prvega petka,  
V soboto je PRVA SOBOTA, vabljeni k 
pobožnosti prve sobote.  
 

NOVI KRISTJANI SO POSTALI 
MAJA RATAJ iz Radizela, 
NELI LEŠNIK z Dobrovc, 
TILEN FLEGAR iz Hotinje vasi, 
LEILA ŠALAMUN iz Slivnice, 
JURE GRADIŠNIK iz Rogoze in  
MARK GRADIŠNIK iz Rogoze. 

 Srečnim staršem čestitamo! 
 

 

NOGOMET  Salezijanski  Mladinski Center 

iz Maribora je organiziral ligo veroučnih 
skupin v dvoranskem nogometu. Vklju-
čenih je 5 veroučnih skupin iz Maribora in 
okolice. Veroučenci zadnje triade z 

Dobrovc in 
Slivnice so 
sestavili ekipo in 
se vključili. 
Tekme so enkrat 
mesečno. Prvi 

krog je bil 10. nov., v nedeljo, 8. dec. ob 15. 
uri pa bo drugi krog. Tekme bodo v 
telovadnici Škofijske gimnazije. Naši ekipi 
bo v veselje, če jo boste spremljali. 
 

  V VEČNOST JE ODŠLA 
MAGDALENA KUMPUŠ iz Črete.  

Molimo zanjo! 
 
PAPEŽ  NA DALJNEM VZHODU. 

 

V dneh od 19. do 26. novembra je 
PAPEŽ FRANČIŠEK obiskal Tajsko in 
Japonsko. Te dežele imajo malo katoli-
čanov, pa precej verske svobode.  
   Tajska je v Indokini edina dežela, 
kjer ni preganjanja kristjanov. Od 70 
milijonov prebivalcev so večina 
budisti, katoličanov je le 400.000. 
 

  
 

Papež se je srečal z verniki in vodstvom 
Cerkve. V Bangkoku je daroval sv. 
mašo ob navzočnosti 50.000 vernikov. 
Srečal se je tudi s političnim vrhom in  
budističnimi voditelji.  

 

Posebnosti s papeževega obiska na 
Tajskem: 1. tam je srečal misijonarko, svojo 
sestrično redovnico, ki ga je spremljala 
povsod, tudi na osebnem obisku pri kralju. 
2. ob papeževem obisku je pel medverski 
pevski zbor sestavljen iz katoličanov, 
budistov, hinduistov, muslimanov in sikhov. 
3. papeža je sprejel na obisk vrhovni 
budistični voditelj Tajske. Za vstop je papež 
sezul čevlje kot vsi ostali in šel v notranjost 
s črnimi nogavicami (kardinali imajo rdeče)  
 

 
 

Tajski romarji s podeželja gredo na 
srečanje s papežem  

  Japonska je bila druga postaja. 
Dežela ima 130 milijonov ljudi, od tega 
le pol milijona katoličanov. To je edina 
dežela, ki je (leta 1945) doživela 
atomski napad. Hirošima in Nagasaki 
sta mesti, ki sta s tem zaznamovani še 
zdaj.  Papež se je spomnil žrtev tudi s 
sliko iz tistega časa, kako fant na hrbtu 
nese mrtvega brata, žrtev bombe.  

Papež je posvetil pozornost žrtvam 
atomskih bomb in drugih nesreč, ki so 
prizadele Japonsko. Povedal je svoje 
stališče, da bi atomsko orožje sploh 
moralo izginiti s sveta.  
 

www.rtl.be/info   in: www.vaticannews.va/fr 

 

VZNEMIRI NAS, GOSPOD,  

ko smo pretirano zadovoljni 

sami s seboj, 

ker so se uresničile naše sanje; 

ko smo premalo sanjali  

in smo pluli blizu obale, da bi si 

zagotovili varnost tega sveta  
 

   Vznemiri nas, da bomo imeli 

pogum zapluti na odprto morje, 

kjer nam bodo valovi razodevali 

Tvojo veličino in bomo izgubili 

pogled na zemljo,  

vendar bomo zagledali  

novo obzorje in novo nebo.  
http://doyenne-pau-peripherie.fr 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

KOSILO - Oče je za kosilo pripravil 
zajca, pa hčerki noče povedati kaj je, 
ker je bila zelo navezana na ljubko 
domačo žival. Po kosilu pa hčerka 
vpraša: ''Kaj je bilo to za kosilo?'' – 
Oče: ''Sama ugani. Tako mene včasih 
kliče mama.'' – Hčerka se malo zamisli 
in reče: ''Očka, kje si pa dobil osla?'' 
 

ŽRTVE – V nesreči avtobusa je bilo 11 
mrtvih in 12 ranjenih. Takoj pride tja 
minister za zdravje in reče: ''Za vsakega 
mrtvega bomo dali 3000€ za pogrebne 
stroške.'' - Eden od ranjenih hitro leže 
poleg mrtvih. Tedaj tisti, ki je ležal poleg 
njega reče: ''Prepozno. So nas že prešteli.''  
 

VODA - Žena: ''Dragi, avto ne vžge. 
Voda je v karburatorju.'' – Mož: ''Kako si 
tako sigurna, saj niti ne veš kaj je karbu-
rator. Kje je avto?'' – Žena: ''V bazenu.'' 


