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TRETJA NEDELJA MED LETOM 

 

EVANGELIJ GRE PREKO MEJA 
 

 

   Po krstu se Jezus nastani v Kafar-
naumu, ki je bilo takrat pomembno 
križišče poti in idej. Izpostavljeno je 
bilo vplivu poganskih tokov. Jezus se 
poda ravno tja. S tem pokaže, da hoče 
da oznanilo Božjega kraljestva doseže 
ljudi vseh dežel in vseh kultur.  
 

 
 

Kot Janez Krstnik, tudi Jezus začne 
oznanilo s klicem k spreobrnjenju. 
Vendar je razlika. Janez kliče k 
zapustitvi grehov, Jezus pa govori o 
luči, kateri se je treba dati osvetliti. 
Da oznanilo doseže množice, imata 
oba v pomoč učence. Janez je imel 
učence, ki so se mu želeli pridružiti, 
Jezus pa učence izbere sam. 
   Poklical je ribiče - sredi dela. Delo  

in pripadnost Jezusu sta povezana. 
Ti ljudje so se kljub trdemu delu 
znali soočiti tudi z neuspehom (celo 
noč nismo nič ujeli…). Pridružitev 
Jezusu zahteva tudi 'žrtev'. Zapustiti 
je bilo treba čolne, spremeniti način 
življenja, pa tudi družinske vezi po-
staviti nižje od odnosa z Jezusom.  
 

   Jezusova izbira učencev ima 
sporočilo tudi za danes. On kliče 
vsakega od nas, vsakega zemljana. 
Vsak ima kako stvar, ki jo je treba 
zapustiti, da bi bil Jezusov učenec.  

 

   Jezusove učence (tako apostole kot 
današnje učence) vodi izredno zau-
panje v Jezusa. Verjamejo, da bo 
On poskrbel za vse, če bodo oni 
poskrbeli za podajanje evangelija. 
Apostoli so se tega učili tri leta. To 
pomeni, da druženje z Jezusom in 
z brati daje tisto zorenje v veri, ki 
ribiča ali uradnika ali kogarkoli 
naredi za prinašalca evangelija 
ljudem.  

župnik 

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 26. januar   7.30 - za žive in rajne farane 

TRETJA MED LETOM 
nedelja svetega pisma 

10.30 za + Alojza Megliča 

PONEDELJEK, 27. 1.. 
18.00 za + Antona Crnjaca Angela Merici, ust. uršulink 

TOREK, 28.  1.  
18.00 

za + Blaža Flajnika, starše Lah in Flajnik 
molitev za misijone Tomaž Akvinski, cer. uč.  

SREDA, 29. 1.   
18.00 

za + Aleša Vrečko 
molitev za družine Konstancij, šk 

ČETRTEK,  30. 1.  17.00 za + Štefana Vargo (osmina) 

Peter Bolgarski, menih 18.00 
za + Joza Pocrnjič ter pok. iz družin  
        Pocrnjič in Pavič 

molitev za duhovne poklice 
PETEK,  31. 1. 

18.00 za + Auguština Horvata 
 češčenje Najsvetejšega Janez Bosko, red ust. Salezij. 

SOBOTA,  1. 2.   
18.00 za + pokojne Lobnikove Brigita Irska, opatinja  

NEDELJA, 2. 2.  
JEZUSOVO DAROVANJE – 

Svečnica  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + sorodnike Mejovšek in Crnjac 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 26. 1.  
Tretja med letom 

9.00 za +  starše Pivec in brata Ivana 

NEDELJA, 2. 2.  
9.00 za + Marijo Čuček Jezusovo darovanje - 

Svečnica 

KAPLJICA ROSE 

Usmeri vso pozornost na to,  
kaj Bog misli o tebi,  
ne na to,  kaj o tebi 

mislijo ljudje. 
www.cutations.disciple de jesus 

 

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 
Leto 19, številka 5 26. januar 2020 

TRETJA NEDELJA MED LETOM  
 -  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Zagledal je dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in 
njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta 

namreč ribiča. Rekel jima je: »Hodíta za menoj in narédil vaju 
bom za ribiča ljudi.« Takoj sta pustila mreže in šla za njim.   

   (Jn 1, 29-30) 
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VEROUK ZA 7. RAZRED v Slivnici 
bo v soboto, 1. februarja od 9h do 12h. 
 

SVEČNICA  ali Gospodovo 
darovanje je v nedeljo 2. 2. Blagoslov 
sveč bo na začetku vsake sv. maše.  
 

LJUBEZEN NE MINE! Vsi, ki letos 
obhajate 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

45, 50 ali več let 
poroke, vabljeni na 
srečanje v nedeljo, 9. 
februarja. ob 15h.  
   Prvi del programa bo 
v cerkvi, drugi pa v 
Maranati. Tisti, ki ste 

zakrament zakona prejeli v drugi 
župniji, pa obhajate obletnico, to 
sporočite župniku.  
 

  V  VEČNOST  STA  ODŠLA 
IVAN VARGAZON iz Maribora in 
ŠTEFAN VARGA iz  Radizela. 

Molimo zanju! 
 

NEDELJA  BOŽJE  BESEDE 
    Da je branje Svetega pisma ali 
Biblije koristno za oblikovanje 
zrele osebnosti, je mnogim lažje 
reči, kot postati redni bralec. 

 

  Da bi samski ali 
poročeni, mladi ali 
odrasli, postali 
redni bralci vam 
lako pomaga 10 
opornih točk.  
 

   1. Odločite se! 
Ne prižgite TV dokler niste prebrali 
določenega odlomka Sv. pisma. Gre 

za odločitev, da je božja beseda 
pomembnejša od nadaljevanke. Ali 
se odločite, da boste nekaj prebrali 
predno greste v službo. Naredite 
branje Biblije za prioriteto. 
   2. Kvaliteti branja dajte 
prednost, ne količini (dolžini). Kot v 
športu, tudi tu velja, da je boljše 
malo kakor nič. 

   3. Boljše je, 
da poslušate kot 
da berete. Na 
razpolago so 
številne 
tehnologije. 
Izberite eno. 
  4. Pridobite si 
novo navado. 
Če ste brali 

zjutraj, poskusite to prenesti na 
večer, ali obratno. 
   5. Menjajte kraj branja. Posku-
site na klopi v parku, ali med pavzo 
pri zajtrku… 
   6. Izberite načrt branja. Neka-
tere reči lahko izpeljemo, če imamo 
družbo. Izberite si prijatelja, 
vprašajte sozakonca ali se pridružite 
skupini, ki bo brala Sv. pismo 
skupaj.  
   7. Imejte vedno v torbi ali v žepu 
''žepno'' izdajo Svetega pisma. V 
trenutkih čakanja na to ali ono ne 
izvlecite telefona, da bi brskali za 
novicami; odločite se, da boste 
prebrali nekaj vrstic iz Svetega 
pisma. 

   8. Naučite se na pamet kakšen 
stavek. Postanite z njim domači. 
Premišljujte o njem, da zaživi v vas. 
Napišite si ga. Poglejte ga v kaki 
drugi izdaji. Potem še kakšnega…, 
potem še kakšnega…  
   9. Če ste oče ali mati, postanite 
otrokom zgled druženja s Svetim 
pismom. Berite ga v pričo njih. 
Potem jih povabite in – postali boste 
''družinski biblični krožek''. 
    10. Vztrajajte! Ne izogibajte se 
težje razumljivim knjigam Sv. 
pisma.  Ne zanemarjajte tistih delov, 
ki ste jih že mnogokrat prebrali; 
vsakič vam bo dal novi zagon za 
dosego cilja.  

www.infochretienne.com/ 20. 1.2020 
 

 
GOSPOD JEZUS, TI MOJ BOG. 
 

Dal si mi veselje, da te poznam  

in da verujem vate. 
 

Vse moje dneve vodiš  

in me učiš deliti s teboj  

             težave in radosti.  
 

Prosim te za osebe,  

ki si jih postavil na mojo pot.  

Njihova imena sem si dal 

         v beležko,  

kajti želim, da tudi oni poznajo 

enako radost in enako veselje.  

 Posebej ti priporočam ……....  
 

Pomagaj mi jih sprejeti kot  

prijatelje in jim biti služabnik.  
 

Pokaži mi, kako naj jim oznanim,  

da jih Ti ljubiš  

in jih želiš povabiti v skupnost 

veroujočih bratov in sester. 
 

Pritegni k sebi 

vse, ki jih nosim 

v svojem srcu,  

naj postenejo 

Tvoji učenci,  

naj sprejmejo Tvojo ljubezen  

in Tvoje odrešenje.  Amen.  
http://www.cellules-evangelisation.org/ 

 
MISEL TEDNA  

Vse Pismo je navdihnjeno od 

Boga in koristno za poučevanje, 

svarjenje, za poboljševanje in 

vzgojo v pravičnosti, 
 2 Tim 3,16 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

RADOVEDNEŽ – Erik: ''Učitelj, ali 
veste, kako se bedaka naredi 
radovednega?'' - Učitelj: ''Kako?'' – 
Erik: ''Vam bom jutri povedal.'' 
 

MAGNET – ''Zakaj je magnet moškega 
spola?'' – ''Če bi bil ženskega, bi vedno 
imel problem, kaj mora pritegniti.'' 
 

AVTO: ''Oho! Si kupil novi avto?'' – ''Ja 
tisti stari diesel ni več rad vžigal.'' - ''Pa 
si ga uspel prodati?''- ''Ne. Podaril sem 
ga tašči. Tako ne bo pogosto prihajala k 
nam na obisk.'' 


