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3 ADVENTNA NEDELJA 

 

DRUGEGA NE ČAKAMO  
 

 

   Janez Krstnik je v ječi nekoliko 
negotov. Kaže, da je tudi on pričakoval 
Mesija, ki bo grešnike odločno kaz-
noval. Jezus pa gre na obisk k farizeju, 
ozdravlja bolnike tu in tam (ne vseh), ne 
obsodi nikogar in kliče k ljubezni do 
grešnikov. To je Janezu odprlo 
vprašanje: ''Si ti res Mesija?''  
 

 
 

   Bog ne nastopi z dejanji mašče-
vanja in zmage nad grešniki, ampak 
z dejanji dobrohotnosti in ljubezni 
do slabotnih, zapostavljenih, trpečih 
in grešnih.  
   Njegova dejanja so skladna z 
napovedmi preroka Izaija, ki pravi, 
da bo Mesija: ''Odprl oči slepim,  
jetnikom  dal  prostost  in  ubogim  

oznanil odrešenje.''  
Polnost uresničenja te prerokbe je v 
Razodetju, kjer Janez vidi bivališče 
Boga med ljudmi, ki obriše vsako 
solzo z njih oči, kjer smrti ni več.'' 
 

   Izaija in Razodetje sta dve 
časovno različni, vsebinsko pa 
soglasni besedili, sredi med njima 
pa je proces, ko Jezus uresničuje 
prerokbe: slepi dobijo vid, jetniki 
- tudi jetniki greha - se osvoba-
jajo, ubogim se oznanja mir.  
   Jezus noče zmagovati z močjo in 
maščevanjem ampak z dejanji 
dobrote in odpuščanja. Jezus to 
vrši, verniki pa se mu pri-
družujemo. Vsakič, ko nekdo 
izkaže dobroto pomoči potreb-
nemu, odrešenje napreduje.  
 

   Obhajati Njegovo rojstvo v tem 
svetu, pomeni veselje, da imamo 
takega vodnika, ki premaga vsako 
zlo z dejanji ljubezni. Drugega res 
ni smiselno čakati. 

   župnik 

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 15. december   7.30 - za žive in rajne farane 

3.  adventna nedelja 10.30 za +   Antona Rudolfa 

PONEDELJEK, 16. 12.. 
18.00 za + Mihaela in Ano Žuraj 

 Božična devetdnevnica Adela, kraljica 
TOREK,  17.  12.   

18.00 
za + Romana Kranerja 

Božična devetdnevnica Janez de Matha, red  

SREDA, 18. 12.  17.00 za + Aleša Vrečko, (osmina)  

Gacijan, misijonar 18.00 
za + Anico Lah 

Božična devetdnevnica 

ČETRTEK,  19. 12.  17.30 Molitev za duh. poklice pred Najsvetejšim 

Urban V. papež 18.00 
za + Marijo Lešnik, (obl)  

Božična devetdnevnica 

PETEK,  20. 12. 
18.00 

za + starše Repnik 
Božična devetdnevnica Vincencij Romano, duh 

SOBOTA,  21¸. 12.  
18.00 

 - v zahvalo in za zdravje  
Božična devetdnevnica Peter Kanizij, duh. 

NEDELJA, 22. 12. –  

4. ADVENTNA 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Marka Župniča, starše in  
        sestro Ano 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 15. 12.  
 3. ADVENTNA 

9.00 za + Marijo Prevolnik in sorodnike 

ČETRTEK, 19. 12.  17.00 za + Majdo Gerečnik in starše Auguštin 

PETEK, 20. 12 17.00 za + Mirana  Brumen (osmina) 
NEDELJA, 22. 12. - 

9.00 za + Marjana Lepeja 4. ADVENTNA 

KAPLJICA ROSE 

 

Vaša dobrodelnost osvobaja 
Gospodovo ljubezen. 

 

Bruno Picard 

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 
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3. ADVENTNA NEDELJA  
 -  ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 

»Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi 

spregledujejo, hrômi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, 

mrtvi vstajajo, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, 

ki se ne spotakne nad menoj.«               (Mt 11,4-5) 
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TRETJA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v četrtek, 19. 12. ob 19h. 
 

DEKANIJSKO SREČANJE MLADIH 
bo danes, 15.12. od 15h do 17h v Maranati.  
 

MLADINCI, MLADINKE VABLJENI 
NA ADVENTNO ROMANJE V GRAZ  

v soboto, 21. dec. 
Odhod avtobusa iz 
Maribora bo ob 
8.30h, vrnitev ob 
20.30h.  
Prevoz stane 10 €;  

kosilo  pa daruje škofija Graz. Prijavite 
se do 15.12. pri župniku, ali Marcelu ali 
Angeliki. Prijava pomeni plačilo 
prevoznih stroškov. 
 

PRIHODNJA NEDELJA JE KVATRNA –  

DAROVANJE PRI VSEH SV. MAŠAH   

BO ZA  BOGOSLOVJE 

 

NAROČILA VERSKEGA TISKA 

Sprejema v Slivnici: 

ga. Marija Meglič po 

prvi in po drugi sv. 

maši v Maranati;  

- na Dobrovcah ga. 

Polonca Kocman po 

sveti maši - naročnina 

v letu 2020: 
 

         Družina: 112,42 € 

Misijonska Obzorja 9,00 € 

Mohorjeve knjige (2021): 49,00 € 

Mohorjev koledar 18,00 

Ognjišče: 33,50 €  

Milijonar dobrote za celo leto: 6,00 € 

Prijatelj: 12,00 € 
 

ŠKOF JOŽEF SMEJ je te dni 
obhajal jubilej 75 
let duhovništva – 
smaragdni jubilej. 
Večkrat je v naši 

župniji birmoval. Jubilantu česti-
tamo in ga spremljamo z molitvijo. 
 

 V VEČNOST SO ODŠLI 
ALEŠ VREČKO iz Radizela,  
MIRAN BRUMEN z Dobrovc in 
NEŽA RODOŠEK iz Hot. vasi, pogreb bo 
v ponedeljek ob 15h.             Molimo zanje! 
 
 BOŽIČNO DEVETNEVNICO ki je 
priprava na Božič, vsak dan oblikuje 
druga skupina.   

Vabljeni, da se pridružite! 
- ponedeljek 16. 12. peta zakonska  

- torek - 17. 12. pevci 

- sreda - 18. 12. molitvena skupina 

- četrtek - 19. 12. tretja zakonska 

- petek - - 20. 12. šesta zakonska  

- sobota  -  21. 12. prva zakonska 

- nedelja -   22. 12. veroučenci 

- ponedeljek - 23. 12. druga zakonska.  

 
 

PAPEŽ V ASIZIJU  Dne 1. 12. je 
papež Frančišek obiskal kraj prvih 
živih jaslic v Asiziju. V nagovoru je 
pozval k ''preprostosti jaslic'' da bi 
dojeli njihov pomen. ''Pastirji v 
Betlehemu niso imeli drugega, kar bi 
lahko zmotilo njihovo pozornost; zrli 
so v skrivnost Jezusovega rojstva.''  
 

NAJBOLJ BRANO 
 Aplikacija mobilnega telefona za 
povezavo s Svetim pismom You 

version ob koncu leta vedno posre-
duje podatek, kateri svetopisemski 
odlomek je bil najbolj priljubljen oz. 
bran.     V letu 2019 so prebrali 35,6 
milijard krat in poslušali 5,4 milijarde 
krat stavek iz pisma Filipljanom 4,6. Ta 
najbolj brani stavek se glasi:  
''Nič ne skrbite, ampak ob vsaki 
priložnosti izražajte svoje želje  
Bogu z molitvijo  in   prošnjo,       

z  zahvaljevanjem.'' 

 
    Ustanovitelj aplikacije Bobby 
Gruenewald se veseli de se ljudje ob 
soočanju s težavami izročajo Bogu. 
''Veselimo se, da je aplikacijo 
instaliralo že 400 milijonov uporab-
nikov in da Bog preko te aplikacije 
nagovarja svoje otroke.'' 

www.infochretienne.com  6.12.19 
 
LAČNI IN ŽEJNI MIRU 
Gospod Jezus, žejni smo miru. 
Ti pa prihajaš,  
da nam prineseš odrešenje. 
Prihajaš za revne in majhne, 
za tiste, ki trpijo v njihovih  
telesih in za vse,  

ki Te potrebujejo. 
 

Gospod, Jezus, naj naša srca 

vriskajo od veselja 
zaradi Božje besede,  
ki si nam jo oznanil, saj je nisi 
namenil le pomembnežem, 
tudi nisi zahteval, da smo popolni, 
da bi nam dal deležnost na 

Tvojem življenju.    
 

Daj nam ponižna srca,  
da te bomo znali 
sprejeti,  

Ti, ki si postal ubog med ubogimi,  
Ti, ki si postal majhen otrok,  
       da bi občutil našo majhnost  
in nas preustvaril s svojo lučjo.  
 

Jezus krotki in iz srca ponižni, 
upodobi naša srca  
po svojem srcu.''  

www.etoilenotredame.org/ 
 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

MAMA: ''Erik, vzemi sestrico in pojdi v 
trgovino. Pa prinesi domov samo tisto, 
kar je napisano na listku: paradižnik, 
moko, ananas in olje.'' – Erik se vrne  in 
mama vpraša: ''Kje pa imaš sestrico?'' – 
Erik: ''Ona pa ni bila napisna na listku.''  
 

PRIJATELJA debatirata: ''Ti verjameš 
v posmrtno življenje?'' – ''Prej nisem, 
zdaj po smrti moje tašče pa verjamem.'' 
 

RAČUN - Učitelj: ''Erik, ti kupiš štiri 
svinčnike in plačaš 5€. Kaj narediš, da 
poznaš ceno enega svinčnika.'' – Erik: 
''Pogledam na račun.'' 


