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SVEČNICA 

 

SREČANJE Z GOSPODOM 
 

 

   Obhajamo praznik, ki ga imenujemo 
Svečnica, zaradi sveč, oz. luči, ki jih ta 
dan nosimo. Vzhodni kristjani temu 
rečejo:  Srečanje z Gospodom. 
 

 
 

   Stara zaveza nam približa številna 
srečanja človeka z Bogom. Podobno 
je Jezusova zgodovina sestavljena iz 
srečanj. Vedno pa gre za Božje 
sporočilo človeku in človek odgo-
varja. Pri teh srečanjih ima odlo-
čilno vlogo poslušanje Boga.       

    Srečanja z Bogom so različna. 
Nekatera so zelo ''udarna'' (Mojzes 
pred grmom, Elija), druga so zelo 
mirna (očak Jakob, deček Samuel). 
Nekatera srečanja so izostala, ker člo-
vek  ni prepoznal Božje navzočnosti. 

 

 

   Srečanje Simeona in Ane ima 
posebno mesto, saj zajema pretek-
lost in prihodnost. To je uresni-
čenje obljub in odgovor na dolgo 
vstrajanje v obljubah, kar pomeni 
starost Simeona in Ane.  
 

   ''Ta je luč v razsvetljenje…'' 
Vsako srečanje z Jezusom je 
razsvetljenje za tistega, ki Jezusa 
posluša in v njem prepozna 
Očetov obraz. Jezus je Luč, ki 
omogoča človeku, da se potolaži in 
umiri, tudi če je še tako ranjen.      

Človek napolnjem z lučjo in 
mirom lahko postane tudi sam 
prinašalec luči in miru.   
 

   Nam je dano, da se srečamo z 
Jezusom v vsaki molitvi, v vsaki 
meditaciji, v vsakem prejemu sv. 
obhajila. To nam omogoča 
prepoznati Jezusov obraz tudi v 
vsakem bolniku, v beraču, v 
vsakem ponižanem človeku.  

župnik 

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

NEDELJA, 2. februar   7.30 - za žive in rajne farane 

DAROVANJE GOSPODOVO - 
SVEČNICA 

10.30 za +  sorodnike Mejovšek in Crnjac 

PONEDELJEK, 3. 2.. 
18.00 za + Blaža Vaupotiča Blaž, šk., muč 

TOREK, 4.  2.  
18.00 

za + Družino Godec 
molitev za misijone Oskar, škof 

SREDA, 5. 2.    
18.00 

za + Olgo Bračič 
molitev za družine Agata, dev, muč 

ČETRTEK,  6. 2.   
18.00 

za + Terezijo Lešnik, njene starše, 
        brata in sestro. 

molitev za duhovne poklice 
Pavel Miki in japon. muč 

PETEK,  7. 2. – prvi petek 
18.00 

za + Ivano Vrečko 
 pobožnost prvega petka Rihard, kralj. 

SOBOTA,  8. 2. – prva sobota 
18.00 za + Slavka in Marijo Marčič ter 

     sorodnike           pobožnost prve sobote Jožefina Bakhita, sužnja 

NEDELJA, 9. 2.  
PETA MED LETOM  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Stanka Predana ter Marijo in  
        Ivana Pregla 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 2. 2. -  Svečnica 
 Darovanje Gospodovo 

9.00 za + Marijo Čuček 

NEDELJA, 9. 2.  
9.00 za + Ota Šubernika in družino Geršak 

peta med letom  

KAPLJICA ROSE 

Nimam časa,  
da bi druge sodil, sovražil  

ali do njih gojil  ljubosumje;  
prijateljstvo z Bogom je preveč 

dragoceno. 
Christian Kinanga - publicist 

 

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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JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA   
 -  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, 
ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v 

znamenje, ki se mu bo nasprotovalo, in tvojo dušo  
bo presunil meč, da se razodenejo misli iz mnogih src.«  

  (Lk 2,32-34) 
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SVEČNICA SVEČNICA 
 

PETA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v ponedeljek 3. 2. ob 19.30h. 
 

VDOVCI IN VDOVE vabljeni na 
srečanje v torek, 4. 2. ob 19h.   
 

PRVI PETEK obisk bolnikov na prvi 
petek bo po običajnem vrestnem redu.  
 

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 kar 
sami sporočite župniku.  
 
 PREŽIVELA SEM PO ČUDEŽU 

 Egipt, Kairo. Od 10. jan., ko je 
Katarina doživela napad na ulici, 
spanec beži od nje in težko govori. 

     Kljub bolečini želi 
podeliti svojo izkušnjo.    
''Šla sem po nakupih in na 
ulici je nenadoma od 
zadaj pristopil moški, mi 
zatisnil oči in mi z nožem 
prerezal vrat, med tem pa 

kričal: ''Allah Akbar! Ubil te bom, 
ker nimaš pokritih las.'' Na vratu 
sem začutila bolečino. Uspelo se mi 
je izviti.  Hitro sem si s šalom 
stisnila rano. Obrnila sem se in 
videla moža, ki je agresivno zrl 

vame. Ljudje so hitro pristopili ter 
poklicali reševalce in policijo.''  
   Katarina kaže slike globoke rane, 
ki so pokrile polovico njenega vratu. 
Potrebno je bilo 68 šivov, da so ji 
zaprli rano. Kirurg pove, da se je 
nož ustavil nekaj milimetrov pred 
arterijo. ''To je čudež, da še živim,'' 
pove Katarina, ki je že zunaj 
življenjske nevarnosti. ''Ne morem 
pozabiti tega, kar se mi je zgodilo. 
Strah me je. Molite zame.''  
   Napadalec je že znan policiji. Pred 
dvema letoma je na podoben način 
napadel kristjanko. Tudi tista je 
preživela. Napadalec pa je kmalu bil 
izpuščen, ker ga je policija obravna-
vala kot mentalno motenega.  
   V Egiptu to ni osamljen primer, da je 
policija napadalca na kristjane razgla-
sila za mentalno bolnega in ga izpustila.  

www.portesouvertes.fr/ 22. 1. 2020 
 
 

REDOVNICA JE TUDI ŽUPANJA 
 

    Saint-Léry (okrožje Morbihan v 
regiji Bretagne) je edina občina v 
Franciji, ki ima redovnico za 
županjo. To je S. Annick Hommo. 
 

 
 

    S. Annick ima 78 let. Pripada re- 
dovni skupnosti Brezmadežne, 
hkrati pa je županja majhne občine z 

dobrimi 200 prebivalci. Treba se je 
ukvarjati s komunalo, reševati 
spore, se usklajevati s sosednjimi 
občinami. Vse te skrbi pa ji niso 
ovira za polno redovno življenje in 
sodelovanje v župniji.  
www:/fr.aleteia.org/2020/01/10/saint-lery 

 
ZA ŽIVLJENJE –  

PROTI SPLAVU 
  V Washingtonu se je 24. januarja 
odvil  ''pohod za življenje''.  
 

 
 

  Udeležilo se ga je več 10.000 ljudi, 
med njimi tudi predsednik Donald 
Trump, ki je med drugim rekel: 
''Vsako spočeto človeško življenje 
je od Boga, zato smo ga dolžni 
zaščititi. Človekove pravice se 
začnejo v materinem telesu. Boriti 
se moramo za odpravo splava.''  

www.lefigaro.fr/international 

 
SLUŽITI KAKOR JEZUS 

 

Jezus, častim te,  
Tebe poslanega od Očeta. 
Prevzel si skrb za vse,  
katere srečaš, vse do tega,  

da pozabljaš nase: 
brez pritoževanja  
      nad utrujenostjo,  
brez zatrjevanja, da nimaš časa, 

brez postavljanja  
      svojih želja v 
ospredje. 
 

Gospood, Jezus,  
po krstu sem postal  

      ljubljeni otrok Očeta. 
S Teboj sem poslan: 
- da ljubim in pomagam ljubiti  
       Tvojega in našega Očeta, 
- izpolniti njegovo voljo, 
- služiti s ponižno in gorečo  
       Ljubeznijo,  
- vsak dan s Teboj živeti bolečine  
       in preizkušnje, 
- iz vsega mojega življenja 
narediti daritev iz ljubezni. 
 

Sv. Jean Eudes (Extrait) 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

SAMOPODOBA – Žena možu: ''Kaj 
imaš rajši pri meni: mojo lepoto, ali 
mojo inteligenco?'' – Mož: ''Tvoj smisel 
za humor.'' 
 

VOZIČEK – Ona: ''To pa ni najin 
otrok.'' – On: ''Ne govori tako glasno. 
Voziček je veliko boljši od našega.'' 
 

MAČKA – ''Sosed, vaša mačka je danes 
požrla našega kanarčka.''. – ''Hvala, da 
ste povedali. Torej ji danes ne bomo 
dali več nič za jesti.'' 


