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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA –
NEDELJA, 8. december

7.30

BREZMADEŽNO SPOČ. D. M.

Druga adventna nedelja
PONEDELJEK, 9. 12..
TOREK, 10. 12.

18.00

Loretska Mati Božja
Damaz I. , papež

molitev za misijone

molitev za družine

ČETRTEK, 12. 12.

Devica Marija iz Guadalupe
PETEK, 13. 12.
Lucija, dev, muč.

18.00
18.00

SOBOTA, 14¸. 12.

Janez od Križa, duh., c. uč.
NEDELJA, 15. 12. –
3. adventna

za + pok. iz družin Žnidarič in Drozg
ter sestro Anico
za + Franja Bednjaniča (obl)

za + Marka in Marijo Pocrnjič ter pok.
18.00
iz družin pocrnjič in Drozg

SREDA, 11. 12.

za + Darka in Štefana Jagarinec
molitev za duhovne poklice

za + starše Šnuderl in Marčič
češčenje Najsvetejšega

18.00

- v dober namen

7.30

- za žive in rajne farane

Slivniški župnijski list
Leto 18, številka 50
8. december 2019
BREZMADEŽNO SPOČETJE D. MARIJE

- za žive in rajne farane

10.30 za + družino Žuraj in Vrbič
18.00

Valerija, muč

sv. maše med tednom so v kapeli.

10.30 za + Antona Rudolfa

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega
te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin.
Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi
po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
(Lk 1,35.38)
BREZMADEŽNA in LJUBEČA
Kadar imamo neko stvar zelo radi in
je tisto bilo uničeno, se v nas najprej
prebudi žalost. Če tega ne moremo
popraviti, morda občutimo tudi jezo.
Na tak način skušajmo razumeti
občutje Boga. Ustvaril je svet in človeka, vse popolno, brezmadežno. Potem
to lepoto stvarjenja umaže človekova
nepokorščina in hudičeva zloba. To
tudi Bogu ''vzbuja žalost'', ne pa jeze,
ker je zmožen to popraviti.

DOBROVCE
NEDELJA, 8. 12.

BREZMADEŽNA
SREDA, 11. 12.
NEDELJA, 15. 12. -

3. adventna
KAPLJICA ROSE

9.00

za + Marijo Prevolnik in sorodnike

17.00 za + Roziko Mohorko
9.00

za + Marjana Lepeja

Ko si ti vzameš čas,
da moliš za druge,
takrat si Bog vzame čas,
da blagoslovi tebe.
Adoredieu,com
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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

Človekov greh Boga ''užalosti'',
toda ljubezni mu ne vzame. V tem
se pokaže moč Božje ljubezni. Niti
človekov greh je ne ustavi.
Božji odgovor na človekov greh
je dvignjen križ, ki ne obsoja

človeka, ampak pred očmi vsega
sveta razodene ljubezen. Ta božja
ljubezen je tako silna, da hoče celo
umreti za padlega človeka. Za
udejanjenje te ljubezni hoče
postati človek in zato ''potrebuje''
primerno brezmadežno mater.
Za to poslanstvo je izbrana
Marija, ker se nikoli ni uklonila
grehu, je brezmadežna, zato jo je
Bog obvaroval tudi madeža
izvirnega greha in je tako prva
deležna odrešilne milosti svojega
Sina.
Marija, vsa čista, nas uči
sprejeti Božji načrt in sodelovati z
odrešilnim
delom
Presvete
Trojice. Ona je zato tudi tako
občutljiva za človekovo stisko in
nam je vedno v oporo, če se
obrnemo nanjo. Ona se tako z
nami in za nas bojuje proti grehu
in nam pomaga sprejti Nebeško
Kraljestvo.
župnik
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15. december 2019
PRVA ZAKONSKA skupina ima
srečanje v petek, 13.12. ob 20.30h.
ZA PRVOOBHAJANCE IN STARŠE
bo DUHOVNA OBNOVA v soboto, 14.
dec. od 15.30h in se zaključi z večerno
sv. mašo. Z nami bo s. Zalika Svenšek
iz Veržeja
ADVENTNA DUHOVNA PRIPRAVA

Prihodnjo nedeljo,
15.12. bo med nami
spovednik.
Na
razpolago bo pred
vsako mašo, med
mašo in po potrebi po
sv. maši.
Na razpolago bo
tudi na Dobrovcah med sv. mašo.
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škofija Graz. Prijavite se do 15.12. pri
župniku, ali Marcelu ali Angeliki.
Prijava pomeni plačilo prevoznih
stroškov.
NOVI KRISTJAN JE POSTAL
TAJ KIRBIŠ iz Radizela,
Srečnim staršem čestitamo!
ADVENTNI VENEC
Po prvih skrbeh urejanja adventnih
znamenj, se lahko bolj posvetimo
urejanju notranjosti našega srca. Pri
tem nam je v pomoč adventni venec s
svečami. Sveča je že sama po sebi
simbol svetlobe. Na edventnem vencu
so štiri, ki ponazarjajo štiri letne čase
in štiri strani neba, kar je
univerzalnost odrešenja. Vsaka pa
ima še svoj specifični pomen.

ŠOLSKA MAŠA V SLIVNICI
prihodnjo nedeljo ob 10.30h pri sv. maši
sodelujejo veroučenci. Sončni žarki
imajo pevsko vajo ob 9.30h
DEKANIJSKO SREČANJE MLADIH
bo v Slivnici, prihodnjo nedeljo, 15. 12.
od 15h do 17h (druženje pa se lahko še
nadaljuje). Gost bo g. Jure Sojč,
škofijski referent za mladino.
MLADINCI, MLADINKE VABLJENI
NA ADVENTNO ROMANJE V GRAZ
v soboto, 21.
dec.
Odhod
avtobusa
iz
Maribora bo ob
8.30h, vrnitev
ob 20h.
Prevoz stane 10 €; kosilo pa daruje
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Prva izraža upanje. Adam in Eva sta
bila deležna odpuščanja, in ga po
zaupanju v Gospoda dobimo tudi mi.
Druga je vera Abrahama in očakov,
da Bog izpolni vse obljube.
Tretja pomeni veselje, ki ga je
pokazal kralj David ob obhajanju
zaveze z Bogom. Zaveza z Bogom
tudi nam prinaša spravo in rešitev.
Četrta
predstavlja
mir
in
pravičnost. Preroki so oznanjali
prihod kralja, ki bo vladal po teh
vrednotah. Prihaja Kristus, knez miru.
po: www marseille.catholique.fr
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SPREMENITI SMER
Druga adventna nedelja je dala
prostor Brezmadežni, sporočilo 2
adventne pa nas tudi nagovarja.
Izaija prinaša obljube sreče. Bog
bo poslal Mesija, ki bo zagotovil
pravičnost in sožitje. Te odnose pa
moramo vnašati v svet že mi sedaj,
potem bomo lahko z Mesijem, ker
bomo imeli isti program, isto smer.
Eduard Schweizer je rekel: ''Nič
ne pomaga opogumljati tekača, naj
teče hitreje in naj vztraja, če teče v
nasprotno smer od cilja.''
Za
uspešnost
našega življenja je
treba z Jezusom
teči v isto smer.
Za dosego tega je
Jenez
Krstnik
neizprosen v klicu
k spreobrnjenju.
Bog se ''neizprosno'' žrtvuje, svoje
preroke uporabi do konca, iz svoje
ljubezni ne izključi nikogar in prav
nikogar... Zato Janez neizprosno
kliče, da tudi mi vključimo v našo
ljubezen vse, tudi tiste, ki bi jih radi
vsaj malo odrinili na rob. To je tek v
isto smer z Jezusom.
p. Yvon Michel Allard

BREZMADEŽNO MARIJINO SRCE,

polno sočutja do grešnikov,
Tebi se v celoti posvetim.
Zaupam, ti zveličanje moje duše.

Naj bo moje srce vedno povezano
s tvojim srcem
in naj sovražim greh.
Naj živim v ljubezni do Boga
in do bližnjih, da bi dosegel večno
življenje s tistimi ki jih imam rad.
Srednica vseh milosti,
Mati usmiljenja, spomni se
neizčrpnega zaklada milosti,
ki jih je s trpljenjem pridobil
Tvoj Sin in jih zaupal tebi,
za tvoje otroke.
Pred Teboj sem poln zaupanja v
tvoje materinsko srce.
Ljubljena Mati, izprosi mi milost,
da bom vedno z veseljem
sprejel Božjo voljo,
tudi takrat, ko božjih odločitev
še ne bom razumel.
www.etoilenotredame.org/

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
PLES – On: ''Vsak plas s tabo se mi zdi
zelo kratek.'' – Ona: ''Ni čudno. Vodja
orkestra je moj zaročenec.''
PAMET – ''Očka, če bi ti ponudili da
izbereš denar ali pamet. kaj bi ti izbral?''
– Očka: ''Pamet. pa ti?'' – Sin:''Izbral bi
denar. Vsak izbere tisto, kar mu manjka.''
OČE - Hčerka zaupa mami: ''Zaljubljena
sem, v poštarja Vilija.'' - Mama: ''O, moj
Bog. Lahko bi bil tvoj oče.'' - Hčerka: ''Ja,
res je malo starejši, toda midva se imava
rada.'' - Mama: ''Mislim, da še ne
razumeš: Lahko bi bil tvoj oče!''
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