5. januar 2020

DRUGA NEDELJA PO BOŽIČU

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

sv. maše med tednom so v kapeli.

SLIVNICA –

PONEDELJEK, 6. 1..

- za žive in rajne farane
za + Jureta in Zaliko Hojnik, Mimiko
10.30
Mijavšek, Matevža in sorodnike
10.30 za + Olgo Bračič

SVETI TRIJE KRALJI

18.00 za + Mirka Petek

TOREK, 7. 1.

18.00

NEDELJA, 5. januar
2. PO BOŽIČU

Rajmund Penjafortski
SREDA, 8. 1.
Severin Noriški,opat

7.30

18.00

za + Julijano Kop
molitev za misijone

za + Edvarda Kurnika

Pij IX. papež

molitev za duhovne poklice

PETEK, 10. 1.

18.00

Gregor Nišk
SOBOTA, 11. 1.

za + Angelo Gmeiner
češčenje Najsvetejšega

18.00 za + Magdaleno Gradišnik

Pavlin Oglejski, škof
NEDELJA, 12. 1. 2020
Jezusov krst

Leto 19, številka 2

- za žive in rajne farane
za + Oskarja Zidariča, sestro Marico in
10.30
sorodnike Krajnc
7.30

DOBROVCE

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla,
toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli,
je dala moč, da postanejo Božji otroci.
(Jn 1,10-12)
JEZUS - EDINA POT DO BOGA
Na začetku evangelija Janez predstavi poslanstvo učlovečene Božje
Besede. ''Od zgoraj'' prihaja na zemljo,
da bi ljudi dvignil v nebo in jih postavil
pred Očeta.
Večna Beseda je tako tesno povezana
z Očetom, da reče:''Filip, če vidiš mene,
vidiš Očeta''. Pa vendar je povsem
samostojna oseba. V tem je tudi
razodetje, v kako tesno skupnost z
Bogom hoče popeljati nas ljudi.

NEDELJA, 5. 1.
9.00 za + Maksa Kontarščaka
2. po božiču
PONEDELJEK, 6.1.Sv. Trije Kralji 17.00 za + Franca Jezo
SREDA, 8. 1.
NEDELJA, 12. 1.

17.00 za + Mirana Brumna
9.00

Jezusov krst

za + Dušana Horvata

KAPLJICA ROSE

Zlato in bogastvo
nista drugo kot ovira,
da bi se v srcu
razplamtel mir.
www fr.jarofquotes.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
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molitev za družine

za + Franca Gradišnika ter starše Petra in
18.00
Marijo

ČETRTEK, 9. 1.

Slivniški župnijski list

Jezusovo človeško življenje lahko
razumemo samo, ko imamo pred
seboj celoto z njegovim izvorom (od
Očeta) in negovim ciljem (k Očetu).
Evangelij poudari, da ima tudi
stvarstvo in mi z njim temeljni izvor
v Bogu. Iz tega sledi, da je tudi

človeštvu končni smisel ''postati
Božji otroci''. Za dosega tega cilja,
človek potrebuje pomoč učlovečene
Božje Besede, Jezusa Kristusa, ki
nam naklanja ''milost za milostjo''.
Janez se vrača k stvarjenju. Vse,
kar je Bog ustvaril, je bilo dobro.
Človek je, kljub padcu v greh, v
bistvu dober, zato je vreden, da se
vrne k Bogu. Skupnost z njim pa
lahko doseže samo tako, da je
popoln, povsem svet.
To je tako visoki standard, da
tega človek ne more doseči brez
Božje pomoči. Zato je učlovečenje
Božjega Sina potrebno in brez
njegove milosti tudi ne moremo
uspeti.
Življenje posameznika in človeške skupnosti ima zato smisel
samo v napredovanju v smeri
cilja. Napredek posameznika in
skupnosti je tako odvisen od
zvestobe temu Božjemu projektu.
župnik
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PETA ZAKONSKA
skupina ima
srečanje v torek, 7. 1. ob 19h.
ČETRTA ZAKONSKA skupina ima
srečanje v četrtek, 9. 1. ob 19.30h.
VEROUK ZA 7. RAZRED v Slivnici
bo v soboto, 11. 1. od 9h do 12h.
ŠOLSKA MAŠA NA DOBROVCAH
prihodnjo nedeljo sodelujejo veroučenci, vajo imajo pol ure pred sv. mašo.
Darove za misijone naj otroci
prinesejo k jaslicam.
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).
SVETI TRIJE KRALJI –
ISKALCI IN ČASTILCI
Evangelist Matej skromno poroča o
Jezusovem rojstvu, velik pomen pa daje
obisku modrih. S tem takoj izpostavi
pomen Jezusovega rojstva.
Ob modrih
prideta
do
izraza
dve
nasprotni si
drži:
 zavrnitev Jezusa s strani političnih
in verskih voditeljev v Jeruzalemu. Oni
veliko vedo o napovedi Mesija, toda
bojijo se za svoje privilegije.
 sprejem v srcu, iskanje in češčenje.
Modri s skromnim znanjem o Mesiji
imajo 'veliko srce', da se odpovedo
svojemu ugodju in gredo na pot. V
iskanju vztrajajo tudi takrat, ko zvezde
ne vidijo. Končno ga najdejo, se mu po2

klonijo in ga častijo.
Kakšno občutje je bilo v njih srcih, da
v hlevu rojenega otroka priznajo za
odrešenika?
Ob modrih lahko razmišljamo koliko
nevernih srečamo, ki želijo vedeti za
pot do Jezusa. Ali jim znamo pokazati
pot? Jim znamo pojasniti, imamo
znanje? Gremo z njimi častit Gospoda,
ali pošljemo samo njih?
Modri so Jezusu dali darila: zlato –
kralju; kadilo - Bogu, miro - človeku.
Navečje darilo pa je bilo češčenje
JŠ
Gospoda.

MUSLIMAN JE POSTAL KRISTJAN
Živel sem v sunitsko konservativni
družini v Savdski Arabiji.
Islam je bil zame popoln
odgovor. Ideja o veri v
Jezusa nikoli ni bila
predmet mojih misli.
Leta 2007 sem začel
delati. Tam sem srečal zahodnjake, ki
so delali z menoj. Le majno število med
njimi so bili kristjani in so bili drugačni
od ostalih; bili so zelo pozitivni.
Nekega dne sva z enim sodelavcem
imela kratek a pomemben pogovor.
Vprašal me je: ''Kaj veš ti o Jezusu
Kristusu?'' Odgovoril sem: ''Kaj vprašuješ mene. Zakaj ti ne poveš, kaj veš o
njem. Polovica tega kar mi je povedal,
je šlo mimo mojih ušes. Ker je moral iti
naprej, mi je dal USB ključek.
Enkrat sem ga doma odprl. Na njem
je bil evangelij po Janezu. Šest mesecev
sem bil kot izgubljen. Muslimana se več
nisem čutil, pa tudi kristjan nisem bil.

5. januar 2020
Molil sem h Gospodu in iskal, da bi
izvedel ali je to, kar je v tej knjigi, ki se
imeuje Sveto pismo, res ali ne. Veliko
sem molil in tudi jokal, kajti nisem
vedel kam naj grem. Molil sem h
Gospodu in prosil: Gospod, pokaži mi
pot, ki vodi k tebi, da bom vedel kdo si.
V tistem trenutku je neizmerni mir
napolnil moje srce. Bilo je kot bi slišal

besede: ‘’tukaj sem!’’ potem je Gospod
Jezus poslal ljudi, ki so me poučili o
Božji besedi. Z njimi sem se poglabljal
v sveto pismo in Gospod je odprl moje
srce. Začel sem verovati. Gospod je
prišel na ta svet, da bi nas rešil s svojo
milostjo in svojo širokogrudnostjo.
Spoznal sem, da je On edini, ki me je
sposoben pripeljati v nebo. Izbral me
je, da sem eden njegovih učencev.
Želim, da bi vsi, ki vidijo (berejo) to
mojo izpoved, molili za naše družine, za
našo deželo (Saudsko Arabijo). Molite
zanje, da bi spoznali resnico. Oni
dejansko želijo ugajati Bogu, pa na
žalost tega ne znajo na pravi način.
youtube.com/watch?v=W3LDCuszo50

TREBA JE BILO KILOMETROV,
da so te Modri z vzhoda našli
v skromnem hlevu.
Potrebni so bili kilometri,
da so begunci

na raznih koncih sveta
zapustili vojno področje,
našli zavetišče, bili sprejeti
pri ljudeh v drugi deželi.
Potrebni so bili kilometri, da si Ti,
Bog in Gospod, prišel med ljudi,
da si pobegnil Herodovi roki
in vsem tistim,
ki te hočejo odstraniti danes.
Potrebni so kilometri, da prideš
po širnem svetu do tistih,
ki te hočejo sprejeti
kot osvoboditelja in odrešenika.
Potrebni so nam kilometri,
da se oddaljimo od naših slabih
navad in naše sebičnosti,
da bi hodili v svetlobi Tvoje luči.
Bodi naša zvezda,
ki sveti okrog nas in v nas,
naj bomo deležni večne svetlobe.
po www: jeunes.cathocambrai.com

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
PES: ''Zakaj pa jokaš moja mala?''
vpraša gospa deklico na ulici. – ''Moj
pes je izginil.'' – ''Kje pa stanuješ?'' –
Deklica: ''To pa ve samo moj pes.''
PRIJATELJ – Včeraj je moj prijatelj v
kolibi zgorel skupaj z mojo ženo.'' ''Grozno. Kako dolgo pa sta že
prijatelja?'' – ''Od včeraj.''
BRAT IN SESTRA se prepirata. Sestra
reče: ''Ti si povsem neumen.'' - Brat:
''To mi boš rekla ti, ki ješ sladoled od
spodaj navzgor!''
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