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4. ADVENTNA NEDELJA - BOŽIČ 

 

JOŽEF, MOLČEČI SLUŽABNIK  

 

   Advent je tri nedelje pred nas 
postavljal  preroke, danes pa so pred 
nami Jezusovi starši: Jožef in Marija, ki 
sta polna predporočnih načrtov. V to 
vzdušje stopi Bog, ki povsem pretrese 
njune načrte. To je njun advent.  
  

  V ospredje stopi Jožef. On nič ne 
govori; on posluša Boga in stori vse, 
kar Bog od njega pričakuje.  
 

 

 

   Medtem ko Marija po angelu dobi 
jasno sporočilo o spočetju Božjega 
Sina, je Jožef pred odprtim vpraša-
njem Marijine nosečnosti. In takrat, 
ko ga to vprašanje najbolj žuli ima 
hkrati skrb, da nikogar ne bi prizadel 
– kakšna pravičnost! Ko je sam 
povsem  nemočen, takrat  mu  pride 

naproti Bog, ki ne ukazuje, ne grozi, 
ampak preprosto zagotovi svojo 
asistenco: ''Ne boj se vzeti Marije''.  
   Bog stvari spremlja. In Jožef je 
povabljen, da sprejme Marijo, 
hkrati pa otroku nadomesti Očeta 
- torej nadomešča samega Boga. 
Sliši se veličastno in tudi je 
veličastno, toda to od njega 
zahteva, da izpelje herojske 
poteze. Samo iz svoje poslušnosti 
Bogu je načrpal modrost in moč, 
da je to tudi izpeljal.  
 

   Ob tem spoznavamo Boga, ki 
človeku ''poruši'' njegove načrte, 
toda samo zato, ker mu ponuja še 
veličastnejše projekte. 
   Ob Jožefu in Mariji vidimo, da 
je Bog vedno tam, kjer je človek v 
stiski. Sprejeti Emanuela, pomeni 
odkriti, kako nas Bog ima rad in 
nam preko Sina odpira veličastno 
prihodnost.                              župnik 

 

BRALCEM  ŽUPNIJSKEGA LISTA  
ŽELIMO BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ! 

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 
S L I V N I C A  –   sv. maše med tednom so v kapeli. 

NEDELJA, 22. december   7.30 - za žive in rajne farane 

4.  adventna  10.30 za + Marka Županiča, starše in  
        sestro Ano 

PONEDELJEK, 23. 12.. 
18.00 za + Zdravka Rataja (obl) 

Božična devetdnevnica  Janez Kancij, duh 

TOREK,  24.  12. -  sveti večer 18.00 
ob 17.45 božičnica birmancev 

za + Vero Martina Lapuh ter Dušana Kikel  

Adam in Eva,  prastarši 24.00 
ob 23.45 božičnica mladincev 

za + Barbaro Čurič (obl) 

SREDA, 25. 12.  - BOŽIČ, 7.30 - za žive in rajne farane 

ROJSTVO GOSPODOVO 10.30 za + starše Bandur in brata Jožeka 

ČETRTEK,  26. 12.  10.30 za + Nežo Rodošek (osmina)       /v cerkvi 

ŠTEFAN, prvi muč. -  Dan 
samostojnosti in enotnosti 

18.00 
za + Janeza, Štefko, Ludvika Kolbl, starše 
        Jerič ter brata Mirota in Francija 

PETEK,  27. 12. 17.00 za + Franca Furh, (osmina) 

JANEZ, apostol, evangelist 18.00 za +  Sonjo Damijan (obl) 

SOBOTA,  28¸. 12.  17.00 za + Ivano Vrečko (osmina) 

NEDOLŽNI OTROCI, muč 18.00 za + Marijo Mlakar 

NEDELJA, 29. 12. –  
SVETA DRUŽINA 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Alfonza in Matildo Klemenčič 

D O B R O V C E  

NEDELJA,22. 12.  
 4. ADVENTNA 

9.00 za + Magdaleno in Janeza Pleteršek ter 
        Štefana in Heleno Verglez  

TOREK, 24. 12. Sveti večer 20.00 za + Martina Hlebiča 

SREDA, 25 12. - BOŽIČ 9.00 za + Ivana Reicha in starše 

ČETRTEK, 26.12.  
sv. Štefan, muč 

9.00 
za + Štefana in Katarino Gmeiner ter  
        Janeza Prešerna 

NEDELJA, 29. 12. - 9.00 za + Dušana Horvata 
SVETA DRUŽINA 

Bog je vedno 
tam, kjer  

je človek v stiski 

Izdal Župnijski urad Slivnica;  K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

e-pošta: joze.soemen@triera.net;  splet: www.mc-maranata.com; 
031 590 556; ℡: 02 60 54 021  ℡ Maranata 059 171 830  

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
Leto 18, številka 52 22. december 2019 

4. ADVENTNA NEDELJA - BOŽIČ 
 -  ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 

 

Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi 
Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. 

Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, 
kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«          (Mt 1,20-21) 
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4. ADVENTNA 4. ADVENTNA 
 

BETLEHEMSKA LUČKA MIRU je 
letos že na 4. adventno nedeljo. Na 
razpolago po vseh sv. mašah. 
 

KOLEDOVANJE bo na praznik sv. 
Štefana, 26. dec. Začetek obhoda bo ob 
13.uri. Tri skupine kolednikov bodo 
obiskale: 1. Radizel Vinogradniška,  2. 

v Hotinji vasi 
Cvetlična Krožna 
in Prešernova,  
3. Skoke  
Holcerjeva ulica.  
 

 

 BLAGOSLOV DOMOV  V božičnem 
času bo blagoslov domov 
tam, kjer boste to želeli. 
Za dan in uro se dogo-

vorite z župnikom (031 590 556).  
 

NOVI  KRISTJAN  JE  POSTAL 
JONA EMANUEL PIŠEK iz Radizela. 

 Srečnim staršem čestitamo! 
 

DEKANIJSKO SREČANJE DRUŽIN  
bo prihodnjo nedeljo, (29. 12.) na 
praznik Svete Družine.  

Vabljene vse družine naše dekanije 
(ne glede na na to ali ste sklenili 
cerkveni zakon ali ne). Zberemo se  ob 
15h v cerkvi, kjer bo slavilna 
molitev in blagoslov otrok, potem 
pa bo druženje v Maranati.  
 

  V  VEČNOST  STA  ODŠLA 
FRANC FURH iz Hotinje vasi in 
IVANA VREČKO iz Radizela. 

Molimo zanju! 

 

BOŽIČNO-NOVOLETNI PLES 
MLADIH  bo v petek, 27. 12. od 19.30h 
do 24h v Maranati.  
 

NAROČILA VERSKEGA TISKA 

Sprejema v Slivnici: ga. Marija Meglič;  

- na Dobrovcah ga. Polonca Kocman  

naročnina v letu 2020: 
 

- Družina: 112,42 €;  
- Prijatelj: 12,00 €  
- Misij. Obzorja 9,00 €  
- Mohorjeve knjige 
(2021): 49,00 € 
- Mohorjev koledar 18€ 

- Ognjišče: 33,50 €    
- Milijonar dobrote za eno leto: 6,00 € 
 

EMANUEL  –  BOG  Z  NAMI 

Božično  sporočilo 
   Luč. Že v davnih 
časih so ljudje vedeli, 
da se 25. decembra 
začne dan daljšati. 
Cerkveni očetje so se 
hitro poslužili tega trenutka, da so 
ovrednotili luč, ki jo prinaša Jezus, 
''Luč sveta.'' Prava tema je namreč v 
človeškem srcu, tam kjer nastane 
toliko sporov, krivic in obupa. Otrok 
v jaslih bo zdrobil vse moči sporov 
in vojn - z ljubeznijo, ne z nasiljem.  
   Vera. Ta otrok je dar Očeta. Jezus 
bo delil z nami vse stiske in pregnal 
vsako temo. Ta skrivnost je zazna-
vna samo z očmi vere. Pastirji so 
slavili Boga, ker so v tem otroku 
prepoznali rešitev človeštva: ''Videli 
so in verovali.'' Tudi apostol Janez  

bo ob vstajenju ''videl in veroval''. 
   Z isto vero, kot nekoč pastirji, to 
noč mi pri tej sveti daritvi v moči 
Sv. Duha zremo v Jezusa pod podo-
bo kruha. V evharistiji zaznavamo 
navzočnost iste silne Božje ljubezni, 
kot so jo zaznali pastirji. 
 

   Izhod. Ta božična evharistija nam 
nudi moč za izstop iz naše teme 
nepoznanja Boga in človeka. Od 
jaslic do Kalvarije nam Jezus 
razodeva Boga, ki je naš Oče in deli 
stisko z ubogimi. Navzoč je povsod, 
kjer je človek v stiski. Božič nam 
razodeva človeka. Znanost odkriva 
razvoj človeka, ne ve pa ne od kod 
izvira, ne kam je namenjen.  

   Znanost, 
ki ne pozna 
Boga, tudi 
človek ne 

pozna. 
Božič nam pove, da smo Božjega 
izvora, smo Njegova podoba in smo 
namenjeni k Njemu. Ta pot nam je 
omogočena. Prišel je On, ki bo hodil 
pred nami.  
    Božič nas vabi, da se damo voditi 
po duhu otroštva, ki zna sprejemati 
in dajati brez preračunljivosti.  

po: www homelie Père François Nicolas 
 
 

ODPRI NAŠE DOMOVE IN SRCA 
 

Jezus, tam, kjer si se rodil,  
hlev ni bil zaprt. 
Hotel si, da vsakdo lahko pride  
k tebi, ker si prišel za vse ljudi. 

Predno si se rodil,  
sta Marija in Jožef našla zaprta 
vrata za Božjo skrivnost,  
odprt pa je bil skromen hlev. 
 

 

Danes, Gospod,  
nisi več v hlevu,  
saj hočeš biti rojen v vsakem domu 
in vsem razodeti skrivnost Boga. 
 

Na vsak obraz hočeš položiti  
Božji poljub,  
vsemu človeštvu podariti mir. 
Pridi Jezus, odpri naša srca,  
da bodo sposobna reči:  
Slava tebi Oče! 

www noel.catholique.fr - Elie Maréchal 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

SAMOOBRAMBA - Učitelj : ''Kaj je to 
legalna samoobramba?'' – Janezek: ''To 
je takrat, ko je spričevalo tako slabo, da 
sem ga prisiljen podpisati sam.'' 
 

LOVCA vidita leteti zmaja. Eden 
ustreli. Zmajar pade, zmaj leti naprej. 
Drugi reče. ''Zgrešil si.'' – Prvi: ''Toda 
svoj plen je izpustil.''  
 

POČITNICE –Gospa na policiji prijavi 
izginotje svojega moža. Policaj zapiše 
in nazadnje vpraša: ''Imate kako sporo-
čilo zanj, če ga najdemo?'' - Gospa: 
''Povejte mu, da končno moja mama ne 
bo prišla k nam na počitnice.'' 


