tretja adventna

13. dec. '20

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
7.30

NEDELJA, 13. 12.
TRETJA ADVENTNA

- za žive in rajne farane

za + Mirka Petek ter pok. iz družin
10.30
Petek in Pihlar
za + Antona Rudolfa ter pok. iz družin
PONEDELJEK, 14. 11.
17.30
Rudolf in Blažič
Janez od Križa, duh. c. uč
TOREK, 15. 12.
7.00 - za rešitev izpod epidemije; (FB)
Drinske mučenke
17.30 - za + Alojza Megliča
SREDA, 16. 12./
za + Alojzijo Mom
17.30
Adelejda, kraljica
božična devetdnevnica - molitev za družine
7.00 - za duhovne poklice (zornica – na FB)
ČETRTEK, 17. 12.
Janez de Matha,
za + Romana Kranerja in sorodnike
17.30

red. ust.
PETEK, 18. 12.

Gacijan, misijonar
SOBOTA, 19. 12.

17.30

bož. devetdnev. molitev za duhovne poklice

za + Jožeta, Terezijo in Joška Čoprež ter sor.
bož. devetdnev. češčenje Najsvetejšega

za + Marijo Lešnik

Urban V., papež

17.30

NEDELJA, 20. 12.

7.30

ČETRTA ADVENTNA

10.30 za + Antona in Ivano Soršak ter starše Žigart

DOBROVCE

NEDELJA, 13. 12.
TRETJA ADVENTNA
SREDA, 16. 12.

NEDELJA, 20 12.
ĆETRTA ADVENTNA

-

Leto 19, številka 51

ODLOMEK IZ BOŽJE BESEDE

»Kaj torej krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim
je odgovóril: »Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on,
ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal jermen na sandali.« Jn 1,26-27

Dve adventni nedelji sta posvečeni
oznanilu Janeza Krstnika. Za tem, ko je
prejšnji teden klical k pripravi poti,
danes oznanja njegovo prisotnost:
''Med vami je, pa ga ne poznate.'' Jn 1,26

sov svetnikov, dobra dejanja…
Takemu prizadevanju sledi
veselje odkritja Kristusa odrešenika. ''Silno se veselim v
Gospodu, moja duša se raduje v
mojem Bogu. Zakaj odel me je z

Janez Krstnik napove Jezusa kot
''luč sveta'', ki je že prisoten, toda
ne še prepoznan.
Ljudstva vseh generacij so
povabljena, da se trudijo odkriti
Mesija. Vabilo zajema tudi nas.
Odkrivanje Jezusa zahteva večji
napor kot je (turistični?) obisk Betlehema ali ''ogled znamenite cerkve''.
Zajema namreč rezerviranje
časa, branje evangelijev, molitev,
tiho premišljevanje, branje zapi-

Marija se raduje in njena ''duša
poveličuje Gospoda,… ki je storil
velike reči''.(Lk 1,46.49). Ob Jezusovem
rojstvu angel pastirjem oznani
''veliko veselje za ves svet.''(Lk 2,10).
To je delo Duha, ki človeku,
kadar se mu odpre, podeli dar
prepoznavanja Kristusa ''sredi
med nami'', pa naj bo to ''v sreči
ali nesreči, bolezni ali zdravju''.
Prepoznanje Jezusa ni enkratno
in zaključeno dejanje. To je pot, ki
zahteva vztrajnost pod vodstvom
Duha, kot reče ap. Pavel: ''Duha
ne ugašajte'' (1 Tes 5,19). Advent nas
na to pot postavi, mi pa se na poti
damo voditi Duhu.

VESELJE V PREPOZNAVANJU

- za žive in rajne farane
božična devetdnevnica

maše brez ljudstva – po maši sv. obhajilo

9.00

za + Marjetko Prešern (osmina)

16.30 za + Janeza Vidoviča
za + Janeza Ajdič, Elizabeto Ajdič, Alojza
9.00
Ajdiča in Barbaro Ražman

Gospod, ti poznaš celotno moje
življenje boljše kot jaz sam.
Prevzemi nadzor nad vsemi
področji mojega življenja, tako bom
dosegel vse željene uspehe.
www.pinterest.fr

Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta – 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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TRETJA ADVENTNA NEDELJA

božična devetdnevnica

KAPLJICA ROSE
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Slivniški župnijski list

oblačilom odrešenja, ovil me je z
ogrinjalom pravičnosti.'' (Iz 61,10);

župnik
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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.
ZORNICE imajo namen, da nas
usposabljajo začeti dan z odprtim
srcem za Boga - kot Marija. Vsako
jutro so ob 7.
uri na FB.

tretja adventna
Milijonar dobrote za celo leto: 6,00 €
Misijonska Obzorja 9,00 €
Mohorjeve knjige (2022): 49,00 €
Mohorjev koledar 18,00
Prijatelj: 12,60 €
Na razpolago: DRUŽINSKA PRATIKA
 V VEČNOST SO ODŠLI
IVANKA HORVAT s Skok,
VILJEM ŠTERN iz Radizela in
PAVLA IDA ČISAR iz Slov. Bistrice.
Vsi pogrebi so v ožjem družinskem krogu.

ZA DUHOVNE POKLICE tokrat
ne bo molitve pred večerno sv.
mašo, amapk bo molitev za duh.
poklice vključena v sv. mašo
zornico v četrtek, 17.12. zjutraj ob
7h - s prenosom na FB.
Verniki vabljeni, da spremljate in na
tak način molite za duhovne poklice

ŽUPNIJSKA KARITAS se iskreno
zahvaljuje vsem, ki ste darovali v
nabiralnik ali z osebnimi prispevki in
donacijami na TRR naše Karitas.

NOVI ELEKTRONSKI NASLOV:

Z apostolskim pismom »Patris
corde (Z Očetovim srcem)«, ki je
izšlo 8. dec. 2020, na
praznik Brezmadežne,
se papež Frančišek
spominja 150-letnice
razglasitve sv. Jožefa
za zavetnika vesoljne
Cerkve. Ob tej priliki
je razlasil, da od 8.
decembra 2020 do 8.
decembra 2021 poteka posebno
Leto svetega Jožefa.

Prosim, da za stik z župnijo po epošti odslej uporabljate tale naslov.
NAROČILA VERSKEGA TISKA
Sprejema v Slivnici:
ga. Marija Meglič
- na Dobrovcah pa
ga. Marija Čander naročnina v letu
2021:

Družina: 119,60€
Ognjišče: 33,50 €
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Več na : https://katoliska-cerkev.siin

in MARIJANSKI KOLEDAR

Dvakrat v
tednu je sv.
maša, ostale
dneve je jutranja molitev.

soemen.joze@gmail.com
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dekret, ki razglaša posebno Leto sv.
Jožefa in s tem povezano podelitvijo
»daru posebnih odpustkov«. Posebej
za dneve, kot sta 19. marec in 1. maj;
ter skrb za bolne in ostarele »v sedanjih
izrednih zdravstvenih razmerah«

Molimo za vse rajne!

LUČ MIRU iz Betlehema bo na
razpolago že prihodnjo nedeljo.

LETO SVETEGA JOŽEFA

Popolni odpustek. Objavo apostolskega pisma »Patris corde« spremlja

ODKRIVANJE JEZUSA
Odvetnik ateist in duhovnik sta
bila prijatelja. Med
njima se je odvil
pogovor:
- Duhovnik: ''Ali poznaš
evangelije?''
- Odvetnik: ''Govorili so mi o tem,
ko sem bil majhen.''
- D.: ''Si bral dokumente 2. vatikanskega koncila?''
– O.: ''Ne. Nimam časa.''
- D.: ''Si bral knjigo sv. Tomaža
Akvinskega Summa theologiae?''
– O.: ''Ne poznam.''
- D.: ''Si bral spise Sv. Ireneja?''
– O.: ''Kdo je to?''
– D.: To je svetnik, modrec, škof, ki
je zavetnik advokatov. Torej, ti si
morda ateist, toda predvsem si
nevednež. Zavračaš tisto, česar ne
http:/www.cursillos.ca
poznaš.''
GOSPOD, SVOJE ŽARKE
si polagal name od mojega
otroštva, me postavil za izvir
upanja, da bi napajal druge.
In vendar, danes ta izvir vidim
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kot osušenega, nedejavnega;
in je v dnu mojega srca teža
kot iz marmorja.
V tem adventu prihajam k Tebi,
v pričakovanju božičnega čudeža:
kar prosim, je milost,
da poživiš mojo predanost tebi.
Z neko tiho željo po Tebi sem
ohranil skromni delček vere.
Sprejmi ga. Vem, da ti lahko iz
tega kar je malo, narediš veliko.
Še to te prosim. Ne pozabi tistih,
ki me obdajajo, ki jih imam rad,
in ki jih imam manj rad, in tiste,
ki jih ne vidim, pa smo Tvoji.
Končno, spomni se vseh tistih
širom sveta, ki so v nevarnosti, da
jim ugasne žarek Tvoje svetlobe.
Gospod, prosim, pripravi nas za
sprejem božičnega čudeža.
https://martinique.catholique.fr/

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
POT – Ljudje, ki rečejo: ''Z dobrim

prijateljem nobena pot ni predolga,''
tega prijatelja gotovo še nikoli niso
pijanega vlekli domov.
MUČENJE – Mladi hudič reče staremu
hudiču: ''Iznašel sem novo metodo
mučenja: ženo zapremo v sobo, kjer je
1000 oblek, pa nobenega ogledala.''
ZDRAVNIK: ''Ali se ukvarjate z
ekstremnim športom?'' – Pacient:
''Občasno ugovarjam moji ženi.''
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