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PRIPRAVA  POTI   
 

   Prva beseda Markovega evangelija je 
ista kot prva beseda celotnega svetega 
pisma: začetek. 
 Stara zaveza poudari začetek obstoja 
človeka, Marko pa v Novi zavezi za-
četek pobožanstvenja človeka.  
   V greh ponižanega človeka Bog 
postavi pred novi začetek. Na tej novi 
in edini odrešitveni poti mu pride 
naproti kot spremljevalec Jezus - sam 
učlovečeni Bog. 

 
 
 

   Bog naši veri odpre novo prilož-
nost. To je res Veselo oznanilo. 
   Človek od Adama naprej nosi v 
sebi dobro in slabo. Človek se tega 
zaveda, toda tistega slabega se ne 

more znebiti sam. Pomoč mu 
ponuja sam Bog, ki se učloveči 
samo zato, da rešuje človeka.  

  To seveda ne pomeni, da človeku 
ni treba več skrbeti. Aktivno mora 
odstranjevati vse, kar ni vredno 
Boga, s tem daje vedno več 
prostora Bogu in to je priprav-
ljanje poti Odrešeniku. S tem se 
začne proces človekovega pobo-
žanstvenja.  
   Janez Krstnik za to pripravo 
poti predlaga puščavo. Slednja je 
lahko v različnih oblikah (osebna 
soba, cerkev, služenje nemočnemu 
človeku…), pri čemer pa je odlo-
čilno to, da človek hoče zavreči 
greh in se upodobiti po Bogu.  
   Pot Gospodu se najprej priprav-
lja v nas samih. Temu sledi 'delo 
Janeza Krstnika', ki pomeni 
pomagati še drugim ljudem, naj 
tudi oni pripravijo pot Gospodu 
ter postanejo deležni Božjih 
odrešenjskih sadov. 

 župnik  

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 

NEDELJA, 6. 12. 
DRUGA  ADVENTNA 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Franca in Magdaleno Lipej 

PONEDELJEK, 7. 11. 
17.30 za + Janeza in Nežo Žnidarič 

Ambrož, šk, cer. uč. 
TOREK, 8. 12.  7.00 - za člane vseh naših molitvenih skupin; (FB) 

BREZMADEŽNO 
SPOČETJE DEV. MARIJE 17.30 

- za + Anteja Crnjaca ter sorodnike  
          Mejovšek in Crnjac 

SREDA, 9. 12. 
17.30 

- duhovno in telesno zdravje v družini 
 molitev za družine Peter Fourier, red ust 

ČETRTEK, 10. 12. 7.00 - za rešitev iz epidemije (zornica – na FB)  

Loretska Mati Božja 17.30 za + Marijo Meglič in Frančeka Megliča 
molitev za duhovne poklice 

PETEK, 11. 12.  
17.30 

za + Milana Marčiča 
češčenje Najsvetejšega  Damaz I. papež 

SOBOTA, 12. 12.  
Dev. Mar. iz Guadalupe 17.30 za + Anico Štancer 

NEDELJA, 13. 12.  7.30 - za žive in rajne farane 

TRETJA  ADVENTNA  10.30 
za + Mirka Petek ter pok. iz družin 
        Petek in Pihlar 

D O B R O V C E  -  maše brez ljudstva – po maši sv. obhajilo  

NEDELJA, 6. 12.  
DRUGA  ADVENTNA 9.00 za + Ernesta Koletnika 

SREDA, 9. 12.  16.30 za + Marijo Holc 

PETEK, 11. 12.  16.30 za + Janeza in Branka Pahič 
NEDELJA, 13 11.  

TRETJA  ADVENTNA 9.00 za + Marjetko Prešern (osmina) 

KAPLJICA ROSE  
 

Prijateljstvo ne pomeni biti s 
prijatelji, ko imajo prav, ampak 

ostati z njimi, ko se motijo. 
 

Andre Malraux  

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  
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DRUGA  ADVENTNA 

ODLOMEK  IZ  BOŽJE BESEDE 
 

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri 

preroku Izaíju:»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, 

 ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite  

Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!«               Mr 1,1-3 
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SVETE MAŠE  duhovnik daruje brez 
ljudstva. Sv. obhajilo se lahko prejme 
po sv. maši. Vse dni v tednu je od 8h 
do 9h izpostavljeno Najsvetejše;  
hkrati je priložnost za spoved.  
 

ZORNICE so jutranje sv. maše, ki 
se obhajajo ''ob zori'' z namenom, 
da se ob njih verniki dobro  

pripravijo 
na božični 

praznik. 
Začnejo se 
vsako jutro 

ob 7h s prenosom na FB.  
Program: v torek in četrtek sv. 

maša; ostale dneve je ob isti 
uri (ob 7h) jutranja molitev. 

 

ADVENTNA DUHOVNA PRIPRAVA 
   Ne glede na to, če bodo za božič 
sv. maše že z ljudstvom ali ne, naša 
srca bomo pripravili za Jezusov 

prihod v nas. 
Prihodnjo nedeljo, 

13. 12. bo med nami 
spovednik. 

Na razpolago bo v 
novem župnišču, 
spodaj levo (ogrevano).  
   Maše so po rednem 

urniku in brez ljudstva, sv. 
obhajilo pa lahko prejmete vsako 
polno uro: ob 8h;  ob 9h;  ob 10h;  
ob 11h in ob 12h. Spovednik tokrat 
ne bo šel na Dobrovce, verniki z 
Dobrovc ste vabljeni, da obiščete 
spovednika v Slivnici.  

 

NOVI   ELEKTRONSKI   NASLOV: 

soemen.joze@gmail.com  
Prosim, da za stik z župnijo po e-

pošti odslej uporabljate tale naslov. 
 

NAROČILA VERSKEGA TISKA 

Sprejema v Slivnici: 

ga. Marija Meglič po 

prvi in po drugi sv. 

maši v Maranati;  

- na Dobrovcah ga. 
Marija Čander po 

sveti maši - naročnina 

v letu 2021: 

         Družina: 119,60€ 

Misijonska Obzorja 9,00 € 

Mohorjeve knjige (2022):  49,00 € 

Mohorjev koledar 18,00 

Ognjišče: 33,50 €  

Milijonar dobrote za celo leto: 6,00 € 

Prijatelj: 12,60 € 

 

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

ORGANISTI IN ORGANISTINJE  
se iskreno zahvaljujejo za 
darove. Zbrano je bilo 237,-€. 
Celotni vsoti pa so se odpove-
dali v korist župnijske Karitas.  

 

''POT ČEZ HRIBE IN DOLINE'' 
Advent -  klic preroka Izaija, 40,3-4 

   Vsaka DOLINA nizkotnih misli, 
obupavanja in dvoma naj se napolni z 
mislimi Jezusa Kristusa, nosilcem 
čistosti in poštenosti, z mislimi 
prinašalca upanja. 

 

    Znižajo naj se HRIBI in gore sa-
mozadostnosti, bahavosti, razkazo-
vanja moči, (kot da bi kaj imeli, kar bi ne 
bili prejel od Gospoda). Stopimo na raven 
enakosti vseh, saj smo vsi božji otroci. 
To je največje dostojanstvo in sprejeti 
moč od Gospoda, je naša največja moč. 

 
 

  Vsako OVINKARJENJE med dol-
žnostmi, izmikanje resnici, neodloč-
no mencanje in spletkarjenje ovirajo 
Jezusov prihod. Njemu odprto srce je 
odločno za resnico in svetost.  
 

   Odstranitev GREBENOV greha je 
nujna. Samo pot brez nesnage grehov 
je lahko Gospodova pot.  
 

   Lahko Gospodu pripravimo 
tako pot? On bo z veseljem hodil 
po njej – in mi za njim – k Očetu.  

https:martin.hoegger.org/index.php/predications 

 
'BREZMADEŽNO SPOČETJE SEM' 

   Bog je za učlovečenje, ki je dar 
njegove ljubezni, potreboval po-
polno, neokrnjeno in čisto vero, brez 
omahovanja ali odpovedi. Ta 
odgovor je dobil v veri Marije iz 
Nazareta. Marija, ki je bila sama 
spočeta po normalnem srečanju 
njenih telesnih strašev, je bila zaradi 
poznejše zvestobe že takrat obvaro- 
vana tudi izvirnega greha.  
   Normalno je torej, da Marija v  

vsakem prikazovanju izraža silno 
lepoto, in dobroto; to je izraz nje-
ne popolne neomadeževanosti. 

        http://eglise.catholique.fr/ 
 

BREZMADEŽNA DEVICA,  
ker si bila obdarjena s tem,  
kar pripada samo tvojemu 
svetemu Sinu, te z vesoljno 
Cerkvijo slavim in blagrujem,  
da si v srečnem trenutku začetka 
svojega življenja začela živeti 
življenje Milosti.  

 

Slavim Vsemogočnega za 
velike reči, ki je storil Tebi; 
vedno bom častil Njega, ki te 
je obvaroval izvirnega greha 
in te naredil primerno,  
da postaneš Mati  

Njegovega častitljivega Sina. 
 

O, ti večno Brezmadežna skrinja, 
v katerem bo hranjena prava 
Mana, ki prihaja iz nebes. 

http://site-catholique.fr/ 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 

POT -Včasih zvečer, ko ležem v pos-
teljo, pomislim kam vse so prišli ljudje, 
ki so me čez dan vprašali za pot. 
PANDA jé 12 ur na dan. Človek v ka-
ranteni tudi. Od tod izraz: pandemija. 
 

ŽENIN: ″Draga, predno se poročiva, ti 
moram povedati še nekaj mojih 
ljubezenskih zgodb.'' – Nevesta: ''Pa saj 
si mi povedal  že prejšnji teden.'' – On: 
''Že, že. Toda od takrat do danes je spet 
preteklo 8 dni.'' 


