Prva adventna

29. november

OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
S L I V N I C A - sv. maše so v cerkvi brez ljudstva – obhajilo po maši

Leto 19, številka 49

NEDELJA, 29. 11.
7.30 - za žive in rajne farane
PRVA ADVENTNA
PONEDELJEK, 30. 11.

17.30 za + Sonjo Brglez

7.00

TOREK, 1. 12.

Klementina Anuarita, muč

17.30

SREDA, 2. 12.

za + škofa Jožefa Smeja (zornica – na FB)
- za zdravje

ČETRTEK, 3. 12.

7.00

Frančišek Ksaver, duh, mis

17.30 za + Magdaleno Gradišnik

molitev za družine

- za rešitev iz epidemije (zornica – na FB)
molitev za duhovne poklice

PETEK, 4. 12. – prvi petek

za + Marijo Breznik

SOBOTA, 5. 12. – prva sobota

za + Franca Lobnika

pobožnost prvega petka

Sava, opat

17.30

NEDELJA, 6. 12. (Miklavž)

7.30 - za žive in rajne farane
10.30 za + Franca in Magdaleno Lipej

DOBROVCE

NEDELJA, 29.12.
PRVA ADVENTNA

-

BODITE BUDNI
Jezusov načrt zajema tri prihode na
svet. Njegovo rojstvo, njegov prihod ob
koncu časov in vmes tisto nenehno
trkanje in čakanje pred vrati našega
srca ter vstopi takoj, ko je povabljen.

maše brez ljudstva – po maši sv. obhajilo

9.00

za + Beno Brodej

16.30 za + Andreja Pahiča

PETEK, 4. 12.

16.30 za + Franca in Majdo Gerečnik
9.00

za + Ernesta Koletnika

KAPLJICA ROSE

Vera se rojeva iz zaupanja
v Boga, raste v dejanjih in
se izpopolni v ljubezni.
Jea Paul Ndongo
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Mr 13, 36-37

pobožnost prve sobote

SREDA, 2. 12.

NEDELJA, 6. 11. (Miklavž)
DRUGA ADVENTNA

»Čujte, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar: zvečer, opolnoči,
ob petelinjem petju ali ob zori, da vas ne najde spečih, če pride
nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!«

molitev za misijone

17.30

DRUGA ADVENTNA

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

- za blagoslov ob rojstvu otroka

Bibijana, muč

Janez Damaščan, duh, cer.uč. 17.30
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PRVA ADVENTNA

10.30 za + starše Matildo in Jožefa Koser
ANDREJ, apostol

Slivniški župnijski list

Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta – NOVI NASLOV

soemen.joze@gmail.com
031 590 556; ℡: 02 60 54 021
℡ Maranata 059 171 830
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Advent nas vabi, da osrednjo
pozornost posvečamo Jezusovemu
'vmesnemu' prihodu, oz. prihajanju,
ki se vrši ves čas. To je: ''…sredi med
vami stoji, pa ga nepoznate.'' Jn 1,26
Čas Noeta (prvo berilo) ima veliko
skupnega z našim časom. Ljudje so
se posvečali vsakdanjemu življenju,
toda Božji besedi se niso posvečali,
vsaj ne tako, da bi oblikovala
njihovo življenje. To je bilo zanje
pogubno. Slišali so o Božjem

opozorilu, videli so Noetov odziv,
toda tega resnega poslušalca Božje
besede so imeli za ''čudnega'',
namesto, da bi mu sledili. To jih je
spodneslo.
Advent nam kliče: bodite budni!
1. Budnost pomeni več molitve s
premišljevanjem, da bi odkrili,
kdaj in kje trka na vrata Bog sam,
kdaj in kako pa trkajo drugi
vsiljivci, ki imajo samo zemeljske
ponudbe. Budnost pomeni odpoved gostoljubnosti vsiljivcem.
2. Budnost pomeni, da preverimo, komu odpiramo vrata našega
srca. Nič nimamo od tega, ča se
zadovoljimo z informacijo o Bogu
in učlovečenju Božjega Sina.
3. Budnost pomeni vršiti vsakdanja opravila z notranjim
ljubečim odnosom do Stvarnika
in Odrešenika. Taka budnost
zajema pozornost na to, kdaj in
kje bližnji trpi in kako mu lahko
izboljšamo stanje.
župnik
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SVETE MAŠE duhovnik daruje brez
ljudstva. Sv. obhajilo, se lahko prejme
po sv. maši zadaj pri vhodu v cerkev.
Vse dni v tednu je od 8h do 9h
izpostavljeno Najsvetejše in hkrati je
priložnost za spoved.
ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA.
je akcija Župnijske Karitas od ponedeljka 30. nov. do petka 4. dec. Keson
bo pred župniščem.

Spomnite
tudi
druge, morda niso
zasledili obvestila.
Karitas ima letos
zelo skromne vire
sredstev, prosilcev pa veliko.
PRVI PETEK obisk bolnikov bo
kot običajno. Povejte imena tistih, ki
jih naj duhovnik obišče, pa doslej še
niso prejemali obhajila na domu.
 V VEČNOST SO ODŠLI
KRISTINA RAJH z Dobrovc, pogreb

bo v ponedeljek, 30.11. ob 13h.
MARJETKA PREŠERN s Skok,
članica ŽPS in zavzeta sodelavka
Župnijske Karitas. Pogreb bo v
soboto, 5. 12. ob 12h.
Škof dr. JOŽEF SMEJ. Našo župnijo

je večkrat obiskal in nas utrjeval
v veri. Zanj bomo darovali
sv. mašo v torek zjutraj ob
7h s prenosom na FB.
Molimo zanje!

MARIJANSKI KOLEDAR in
DRUŽINSKA PRATIKA sta
razpolago v zadnji kapeli.
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na

SV. MIKLAVŽ letos ne
bo obiskal otrok, bo jih pa
nagovoril na FB v soboto,
5. dec. ob 16.30h.
ZORNICE so jutranje sv. maše, ki se
obhajajo ''ob zori'' z namenom, da se
ob njih verniki dobro
pripravijo na božični
praznik.
Začetek zornic sega v 5.
stoletje, ko je na koncilih v
Efezu (431) v Kalcedonu
(451) bilo podarjeno Marijino božje
materinstvo: Marija = Božja Mati –
Bogorodica. Zornice so imele močan
marijanski poudarek in so se obhajale v
beli barvi. Po reformi bogoslužja, ki jo
je prinesel II.
Vatikanski
koncil pa so
se obhajale v
vijolični
barvi
kot
redne adventne sv. maše. V naših krajih
so se močneje uveljavile v 15. stoletju.
V drugi polovici prejšnjega stoletja
so se opustile, saj se jih mnogi iz
različnih razlogov niso mogli udeležiti.
Ta čas, ko nas epidemija bolj drži
doma, bomo v naši župniji nekoliko
poživili to pobožnost; naj krepi našo
adventno budnost.

Ob delavnikih se bomo zjutraj
ob 7.uri srečali preko FB. Dvakrat
na teden bo sv. maša, ostale
delovne dni pa ob 7h jutranja
molitev.

29. november
RAZUMETI ROŽNI VENEC
P. Hubert Schiffer in njegovi trije
sobratje duhovniki so 6. 8. 1945 v
Hirošimi doživeli eksplozijo atomske
bombe ter izšli brez poškodb. (glej SŽL
prejšnja št.). Preživeli so se zavedali
Marijinega varstva, saj so se ji redno
izročali po molitvi rožnega venca.

Nekateri so
njihovo
preživetje
hoteli ''razložiti
znanstveno''.
Na te poskuse
je p. Hubert preprosto odgovoril:
''Še vedno niso nič razumeli.''
https://sites.google.com/site/medjugorje

NA DOBROVCAH SE JE ZAČELO !
Za nove veroučne prostore so naredili
izkop in položili podbeton.
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Gospod, na začetku tega adventa,
pridi in prebudi
naša obtežena
srca;
zdrami nas iz
duhovne zaspanosti;
daj nam prisluhniti šelestenju
Tvojega Duha,
ki moli, bedi in upa v nas.
Gospod, poživi budnost naše vere,
da bo dejavna povsod
kjer je življenja podcenjeno,
ljubezen poteptana,
človek preziran.
Gospod, naj bo ta naš advent
dejavna priprava na tvoj končni
prihod v slavi.
http://doyenne-pau-peripherie.fr/
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺

Če bo vreme dopuščalo, se bo delo
v naslednjih dneh nadaljevalo.
GOSPOD V MOJEM ADVENTU
Ti veš kako površinsko živimo.
Površni smo, ker je ‘’vse nujno’’;
uspavani smo zaradi navad;
neobčutljivi smo zaradi plazov
besed in poplave slik.

DRUGAČE: Vedno so govorili: ″Pred
božičem je čišenje zato, ker prihaja
Božji otrok, ne sanitarna inšpekcija.'' –
''Letos bi to lahko bilo drugače.″
OKUS – ''Izguba okusa je spremljevalka
okužbe s covidom 19. In sedaj jaz
neprestano jem, da preverjam, če še
imam okus. Ziher je ziher!''
ZGODBE: ″Moj mož je pisatelj in

vsako leto postavi pred mene en
ljubezenski roman.″ – ″Tebi je lepo.
Moj mož pa meni ves mesec kakšen
roman zamolči. ″
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