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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, 20. 12.
ČETRTA ADVENTNA
PONEDELJEK, 21. 12.

Peter Kanizij, duh, c. uč
TOREK, 22. 12.

Hunger, šk
SREDA, 23. 12./

Janez Kancij, duh
ČETRTEK, 24. 12.-

Adam in Eva, prastarši
Sveti večer.
PETEK,. 25. - BOŽIČ,

GOSPODOVO ROJSTVO
SOBOTA, 26. 12.
Sv. ŠTEFAN, prvi. muč

NEDELJA, 27. 12.
SVETA DRUŽINA

7.30 - za žive in rajne farane
10.30 za + Antona in Ivano Soršak ter starše Žigart
za + Viljema Šterna (osmina)
17.30
- bož. devetdnevnica
7.00 - za duhovnike in bogoslovce Marij. kong. (na FB)
17.30 za + Pavlo Ido Čisar (osmina)- bož. devetdnev.
za + Olgo in Simona Bračiča ter starše Zavec
17.30
in sorodnike
- bož. devetdnevnica
za
rešitev
iz
epidemije
(na
FB)
7.00
za + Vero in Martina Lapuh ter Dušana Kikel
18.00
(sv. maša polnočnica brez ljudstva – samo orgle)

10.30 za +starše Bandur in brata Jožeka

za + Janeza, Štefko, Ludvika Kolbl, starše
Jerič ter brata Mirota in Francija
17.30 za + Franca Faleža (osmina)
7.30 - za žive in rajne farane
10.30 za + sestro Cvetko in starše Čuček
10.30

DOBROVCE

NEDELJA, 20. 12.
ČETRTA ADVENTNA
ČETRTEK, 24. 12. sv večer

- za žive in rajne farane

7.30

-

maše brez ljudstva – po maši sv. obhajilo

SOBOTA, 26. 12. sv. Štefan

9.00

ODLOMEK IZ BOŽJE BESEDE

Angel je Mariji odgovóril: »Sveti Duh bo prišel nadte in
moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto,
ki bo rojěno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica
Elizabeta je spočela sina v starosti«
Jn 1,26-27
BOG IŠČE BIVALIŠČE ZASE
David želi Gospodu zgraditi tempelj,
Bog pa to zavrne. Bog se namreč ne
pusti zapreti v neko hišo, med štiri
stene, on hoče biti ''sredi med ljudmi''.
Bog hoče biti tam, kjer hodi ljustvo, kjer
dela in trpi kateri koli človek..
Skrivnost Božiča ni le spomin na
Jezusovo rojstvo, ampak je povabilo
nam, da naše vsakdanje življenje
delimo z Bogom.

9.00

za + Majdo in Franca Gerečnik
za + Benjamina Čandra in Milana Kline
(sv. maša v Slivnici - prenos na FB)

za + rodbino Pleteršek in Kac

KAPLJICA ROSE

Želim, da bi vi imeli
Božično veselje, ki je upanje,
Božičnega duha, ki je mir in
Božično srce, ki je ljubezen.
. Ada V Hendricks

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

20. december 2020

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA - BOŽIČ

za + Janeza Ajdič, Elizabeto Ajdič,
Alojza Ajdiča in Barbaro Ražman
19.00 za + g. Ivana Kralja, župnika iz Miklavža
9.00
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9.00

PETEK, 25. 12. BOŽIČ

NEDELJA, 27 12.
SVETA DRUŽINA

Slivniški župnijski list

Tudi ob tem božiču Bog išče
prostor za svojo nastnitev. Advent
nam je na razpolago za ureditev
bivališča Zanj, da nam ne bi bilo
treba reči: ''Tukaj ni prostora. Toliko
imam obveznosti, nujno moram biti
pri tej ali oni dejavnosti. V moji
agendi ni več prostora zanj…''
Božji Sin hoče biti sredi med
ljudmi. Na svet je prišel in prihaja
ravno zaradi pomoči ljudem, ki
trpijo na duši in telesu. Sprejeti
Jezusa, pomeni ponesti ga pomoči
potrebnemu človeku. Tako je že
Marija po tistem, ko jo je
''obsenčil Sveti Duh'' takoj šla k
Elizabeti, ki je v tistem času (po
rojstvu otroka - Janeza Krstnika)

Kontrast me Davidom in Marijo
je očiten. Bog išče kraj, kjer bi stopil
v svet med ljudi. David mu ponudi
solidno zavarovano stavbo (ne le
šotor, ki ga ogroža vsak veter), Marija
pa ponudi svojo skromno hišico in
svoje srce. Marija postane tako sveti
tempelj Božji, nova skrinja zaveze.

gotovo potrebovala pomoč.
Marija nam daje zgled kako
sprejti odrešnika v svoje življenje
in v Njegovi moči poskrbeti za
župnik
blagor sočloveka.
BRALCEM ŽUPNIJSKEGA LISTA
ŽELIMO BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ!
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SVETE MAŠE v veljavi ostaja
pravilo: Duhovnik daruje brez
ljudstva. Sv. obhajilo, se lahko prejme
po sv. maši. Vse dni do Božiča je od 8h
do 9h izpostavljeno Najsvetejše.

N A R O Č I L A VERSKEGA T I S K A
Sprejema v Slivnici: ga. Marija Meglič
- na Dobrovcah pa
ga. Marija Čander -

ZORNICE – bodo še ta teden vsako
jutro so ob 7. uri na FB. V torek in
četrtek je sv. maša,
ostale dneve je jutranja molitev.

Družina: 119,60€
Ognjišče: 33,50 €
Prijatelj: 12,60 €
Milijonar dobrote za celo leto: 6,00 €
Misijonska Obzorja 9,00 €
Mohorjeve knjige (2022): 49,00 €
Mohorjev koledar 18,00

MILIJONAR DOBROTE je
dobrodelna akcija revije Ognjišče,
ki zbira sredstva za najbolj revne
(doma ali drugod, kjer je stiska). ''En
milijonar
dobrote''
pomeni
mesečni prispevek 0,50 €, kar
pomeni 6,-€ za eno leto. V vsaki št.
Ognjišča je objavljeno koliko ''milijonarjev'' ima katera župnija. Preverite
našo župnijo! Vašega
''milijonarja'' (ali več
milijonarjev) lahko
izročite gospe Mariji,

ki sprejema naročila
za verski tisk.
Za info: Ko sem bil
v misijonih, smo iz
teh sredstev v eni vasi zgradili
ambulanto, ki deluje še danes.
JŠ
LUČ MIRU iz Betlehema

je na razpolago.
NOVI ELEKTRONSKI NASLOV:
Za stik z župnijo po e-pošti.

soemen.joze@gmail.com
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naročnina v letu 2021:

 V VEČNOST SO ODŠLI

FRANC FALEŽ iz Hotinje vasi,
ŠTEFANIJA ŠEGA iz Slivnice,
JANEZ LUKMAN iz Radizela ;

G. IVAN KRALJ, župnik iz
Miklavža, ki je večkrat maševal
na Dobrovcah. Zanj bomo
darovali sv. Mašo - ''polnočnico''
na Dobrovcah.
Molimo zanje!

ŽUPNIŠČE Pri obnovi župnišča smo
v oktobru ostali z odprto postavko v
višini 2.700,-€.
V tem času pa smo prejeli darove: ena
oseba 300€; občina Hoče-Slivnica
(bronasti grb) 272-€; ena oseba 150-€;
ena oseba 140-€; 1 x
120-€; 2 x po 110-€;
pet oseb po 100-€; ena
oseba 80-€; dve osebe
po 70-€; ena oseba 60€; sedem oseb po 50-€; dve osebi 30-€;
pet oseb po 20-€; tri osebe po 10-€.
Skupaj je 2.552,-€, kar je zelo blizu
potrebne vsote, tako lahko rečemo, da
smo to obveznost izpolnili.
Vsem darovalcem iskreni Boglonaj!
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BOŽIČ - BOG LJUBI ČLOVEKA
Bog nad nami. V vseh civilzacijah
so imeli domnevo, da obstaja neki bog,
ki je več kot človek, tako drugačen, da
ni bilo mogoče, da bi s
človekom imel kaj
skupnega. Filozof p.
Festugière je zapisal:
''V 1. stol. naše ere pa
se je zgodil ta fenomen,
ko je človek spoznal,
da obstaja Bog, ki človeka ljubi, ki
hoče dati človeku nekaj svojega.''
Bog z nami. Božič je dogodek, ko
človek sebe doživi ljubljenega od
Boga. To je sprejetje Boga, ki hoče
postati naš brat. Jezus je položen v jasli.
On, ki je zemeljsko življenje začel na
slami v hlevu, je končal na križu in s
tem pokazal, kakšno vrednost imamo
pri Njem: naše življenje je cena
njegovega življenja.
Učlovečenje je prvi veliki steber
krščanstva. Človek je povabljen v
skupnost z Bogom. Bog človeka rešuje
iz stiske, da mu odpre lepo prihodnost.
Bog v nas. Poročilo o Jezusovem
rojstvu nam že odkriva drugi steber
krščanstva, to je vstajenje od mrtvih.
Našim očem ni viden kot je bil
apostolom in ljudem v
Palestini, zapustil pa
nam je svojo skrivnosno
navzočnost v sv. evharistiji. Tako postane
navzoč ne le ob nas ampak celo v nas.
Ob tem božičnem prazniku se
zazrimo ne le v jaslice, ampak v nas
same, v tišino našega srca, tam ga
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bomo najmočneje zaznali. Tam nas
čaka, da ga nagovorimo kot našega
Boga in tam nas bo napolnil z
mirom.
po : www: kerit.be

BOG Z NAMI
Ti odgovarjaš na naše upanje.
Z nami delis žejo po osvoboditvi.
Poglobi v nas lakoto po rešitvi, naj
skupaj z Marijo okusimo veselje,
da bomo nekega dne vsi zbrani
v Tvojem Kraljestvu.
Ti nam prihajaš naproti za našo
rešitev, po močni ljubezni
slabotnega otroku iz Betlehema.
Bodi nam zvezda
v temi naših dvomov.
Ti si Emanuel- Bog z nami od
zibelke do praznega groba.
Jacques Gautier

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
PRIROČNIK – Moj sosed je popravljal

avto po navodilih priročnika. Ugotavljam, da so na prvih dvajsetih
straneh samo kletvice in grde besede.
OČIVIDEC - Sodnik: ''Torej, vi ste bili

priča nesreče. Kako daleč ste bili od
dogodka?'' – Priča: ''18,72m.'' – Sodnik:
''Kako pa veste tako natančno?'' – Priča:
''Ko se je zgodila nesreča, sem takoj
izmeril razdaljo, ker sem pomislil, da
me bo gotovo kaki bedak to vprašal.''
LENUHI - Otrok je vprašal kateheta:
''Ali bodo leni ljudje tudi prišli v
nebesa, ali jih bo treba peljati?''
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