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      SVETA DRUŽINA – NOVO LETO 

 

ISKALCI, POTNIKI IN 

ZALJUBLJENJCI 
 

 

   Jezusovi začetki na zemlji niso nič kaj 
prestižni. Rojstvo v hlevu, pastirji, ki so 
prvi počastili Jezusa, so bili nespo-
štovan sloj ljudi. Njim se pridružijo 
''modri z vzhoda'', ki so tujci brez 
dokumentov (nobenega podatka, da so 
kralji). Sama sv. družina je brez vpliva 
ali vplivnih vez, so ''politični begunci'', 
ki pred kraljem  bežijo v Egipt. 

 

 In vendar: 
zgodovina 

pričuje, in 
Jezus je v 

svojih 
naukih 

pokazal, da 
so pogosto tujci, otroci, ubogi 
najbolj sprejemljivi za resnico, ki jo 
Jezus oznanja. Tako pri teh na zunaj 
nepomembnih pričah opazimo 
izredne kvalitete:  
- Marija in Jožef sta iskalca Božje  
volje. 

Pastirji in modri so ponižni iskalci 
resnice. Bolj kot vase, so zazrti v 
iskanje izpolnitve preroških besed. 
 

 Pastirji in modri so, kot Jožef in 
Marija, takoj pripravljeni zapustiti 
domače ugodje in iti na pot, da bi 
našli tistega, ki je večji od njih.  
 

 Vsa ta Jesusova skromna druščina 
pa je polna ljubezni do Boga, kar 
zaljubljeni so vanj, v njegove pre-
rokbe in njegovo voljo. 
 

   S pastirji in modrimi spozna-
vamo, da se Bog pusti iskati in 
najti. Tega so zmožni tisti, ki niso 
navezani na bogastvo, ne na časti; 
želijo pa vedeti kaj o njih samih 
misli Bog.  
   Ta prva Jezusova druščina nas 
vabi, naj se prepustimo Bogu, da 
nas ''vrže z naše poti'' in mu 
naklonimo več prostora v naših 
srcih. Tako nas bo v novem letu 
mogel ''po drugi poti'' usmeriti 
proti Cilju.                              Župnik 
 

BLAGOSLOVLJENO NOVO LETO 2020! 

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

NEDELJA, 29. december   7.30 - za žive in rajne farane 

SVETA DRUŽINA  10.30 za +  Alfonza in Matildo Klemenčič 

PONEDELJEK, 30. 12.. 
18.00 za +Stanka in Ivanko Cvetko  

Feliks I. papež 
TOREK,  31.  12. – Staro leto  

18.00 
za + Alojza Megliča 

 zahvalna pesem Silvester, papež 

SREDA, 1. 1. 2020 – Novo leto 
10.30 

za + Stanka Predana 
 molitev za družine MARIJA SV. BOŽJA  MATI 

ČETRTEK,  2. 1.  18.00 
za + Nežo Cvetko in sorodnike 

molitev za duhovne poklice Bazilij Veliki, škof 

PETEK,  3. 1.- prvi petek 
18.00 

za +  Milana in Anico Polič 
 pobožnost prvega petka Presveto Srce Jezusovo  

SOBOTA,  4.  1. – prva sobota 
18.00 

za + Anteja Crnjaca 
 pobožnost prve sobote Elizabeta Seton 

NEDELJA, 5. 1. 2020  

Druga po božiču 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Jureta in Zaliko Hojnik, Mimiko  
          Mijavšek, Matevža in sorodnike 

D O B R O V C E  

NEDELJA,22. 12.  
SVETA DRUŽINA 

9.00 za + Dušana Horvata 

TOREK, 31. 12. Staro leto 9.00 za + Marjana Vindiša 

SREDA, 1. 1.'20. –  Novo leto 
Marija,  Sv. Božja Mati  9.00 za + Franca Jezo 

NEDELJA, 5. 1. 2020 - 
9.00 za + Maksa Kontarščaka Druga po božiču 

KAPLJICA ROSE 

Molitev je eden od stebrov uspešnega  

krščanskega življenja. 

Po molitvi postajaš Božja podoba. 
  

Pastor Andre, Ambender 

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  
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NEDELJA SV. DRUŽINE – NOVO LETO 2020 
 -  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Gospodov angel se je prikazal v sanjah in rekel Jožefu: »Vstani, vzemi 
dete in njegovo mater in zbéži v Egipt! Ostani tam, dokler ti ne povem; 
Heród bo namreč iskal dete, da bi ga umóril.« Vstal je, še ponoči vzel  

dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt.          (Mt 2,13-14) 
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NA PRVI PETEK  bo obisk bolnikov in 
obhajilo na domu po običajnem redu. 
Svojci bolnikov in ostarelih, ki ne morejo 
sami v cerkev, pogovorite se z domačimi, 
da lahko dobivajo sv. zakramente na domu.  

Statistika previdenih nam 
pove, da v pripravi ostarelih in 
bolnih na srečanje z 
Gospodom  moramo imeti 
dodatno skrb. 
   Srčno vabljeni k pobožnosti 

prvega petka po večerni sv. maši.  
 

PRVA SOBOTA Obhajanje prvih sobot 
/pobožnost je po večerni sv. maši/ je po 
Marijinih sporočilih in povabilih iz 
Fatime ter razodetjih Sv. Faustini 
Kowalski in drugim svetnikom 
privilegirana pot boja proti grehu in 
priprave na dosego zveličanja.  

      Vabljeni k tej pobožnosti!  
 

 ZA BLAGOSLOV DOMOV  V 
božičnem času bo blagoslov 
domov tam, kjer boste to 

želeli. Za dan in uro se dogovorite z 
župnikom (031 590 556).  

 

 

KOLEDOVANJE je bilo 26. dec. 
Otroci so bili v večini zelo lepo sprejeti, 
za misijone pa so zbrali 971,-€ .  Iskrena 
hvala kolednikom in vsem ki ste jih 
sprejeli.  
 

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 € 
 

BOŽIČNO DARILO  
   Dne 13. novembra 2019 sta bili v 
Lyonu operirani in končno ločeni 
siamski dvojčici iz Kameruna. Tik 
pred božičem sta lahko zapustili 

bolnišnico, da sta božič obhajali v 
družini.  

 
    Bissie in Eyenga sta bili povezani 
na trebuhu in skupno sta imeli del 
jeter. Operacija je bila uspešna, ena 
od dveh je bila še operirana na srcu. 
V januarju se bosta lahko vrnili v 
svoj rodni Kamerun. 

www aleteia.fr 27. 12. 2019 

 
MOLITEV ZA NOVO LETO 
Molimo, da bo to leto čas ljubezni 
in miru. 
Molimo, da najprej mir zavlada  
v naših srcih. 

Gospod pomagaj 
nam boriti se 
proti napačnim 
nagnjenjem,  
saj nas obdaja 
toliko skušnjav. 

 

Pomagaj nam, da ohranimo pogled 
    na smisel našega življenja  
    in pogled na resnico. 
Pomagaj nam ljubiti bližnje tako 
     kot nas Ti učiš. 
Pomagaj nam osvoboditi se  
    naše sebičnosti in ljubosumja.  
 

Pot tvoje volje je dolga in  
zahtevna, 

toda ti Gospod si vedno poleg nas. 
Pomagaj nam vstati vsakič,  
ko pademo.  
Ohranjaj našo vero čisto  
in močno kot jo ima otrok. 
 

Če nas boš ti držal za roko,  
se bo v novem letu vse  
dobro odvijalo,  
kajti tebi je mogoče vse. 

www noel.catholique.fr - Elie Maréchal 

 
 misel tedna 

Družina je kot drevo.  
Vsaka veja 

raste v svojo 
smer, vse pa 

imajo iste 
korenine. 

wwwcitabrain 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

VOZNIK avtomobila trči v pešca. Hitro 
izstopi in se opraviči: ''Oprostite. Prvič 
se mi je zgodilo, da sem zadel pešca.'' – 
Pešec: ''Meni se je tudi prvič zgodilo, da 
sem zadel avto.'' 
 

OKNO – Zdravnik: ''Ste upoštevali moj 
nasvet in spali pri odprtem oknu?'' – 
''Sem gospod doktor.'' – ''Pa je astma 
izginila?'' – ''Ne. Izginili pa so mi 
denarnica, ura in računalnik.''  
 

POGUM – ''Očka, si pogumen?'' vpraša 
Janezek. – Očka: ''Seveda sem!'' – 
Janezek: ''Potem pa preberi, kar je 
učitelj zapisal v moj zvezek.'' 

STATISTIKA Za leto 2017 Za leto 2017 Za leto 2018 

KRSTI 
30 otrok – 8. zakons. 
   15 dečkov 

   15 deklic 

33 otrok, - 22 zakons. 
14 dečkov 

19 deklic 

27 otrok, - 7 zakonskih 

  14 dečkov  in 

13 deklic 

PRVOOBHAJ. 31 prvoobhajancev 32 prvoobhajancev 29 prvoobhajancev 

BIRMA 20 birmancev 33  birmancev 29 birmancev 

POROKE 5 parov  10 parov 5 parov 

 
POGREBI 

 pogrebov 67 
    37 moških 
   30 žensk 
 previdenih 15 oseb 

Pogrebov 67 
    32 moških 
    35  žensk 
 previdenih 12  oseb 

Pogrebov 58 

  26 moških in  

  32 žensk 

Previdenih 8 oseb 

VEROUČENCI 
Vpis septembra 
(brez 9. razr.) 

Otrok vpisanih 221 
   Slivnica 150  
   Dobrovce 71  

Vpisanih otrok  191 
- Slivnica 118 
- Dobrovce 74 

Vseh vpisanih 193 

- Slivnica 128 

- Dobrovce 65 

BLAGOSLOV 
DOMOV  

13 družin 16 družin Še ni podatka 


