SV. DRUŽINA

27. 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
NEDELJA, 27. 12.
SVETA DRUŽINA
PONEDELJEK, 28. 12.

NEDOLŽNI OTROCI, muč
TOREK, 29. 12.

David, kračlj
SREDA, 30. 12./

7.30 - za žive in rajne farane
10.30 za + sestro Cvetko in starše Čuček

17.30
17.30

ČETRTEK, 31. 12.- 2020

7.00
17.30

- za dar vere
za + Jožeta Lobnika
molitev za misijone
- v dober namen
molitev za družine
- za nove duhovne poklice (prenos na FB)
za + Franca Furha
zhavalna molitev (ker ni zahvalne pesmi)

PETEK, 1. 1. NOVO LETO,

10.30
MARIJA BOŽJA MATI
prvi petek

- za božje varstvo in blagoslov v družini

SOBOTA, 2. 1. – prva sobota

7.00

- za rešitev iz epidemije (na FB)

Bazilij Veliki, šk, cer.uč.

17.30

za + Nežo Cvetko in sorodnike

NEDELJA, 3. 1.

7.30

- za žive in rajne farane

2. po božiču
DOBROVCE

27. december 2020

SVETA DRUŽINA

Ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju
postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: »Zdaj
odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v miru, … moje oči so
videle Odrešenika,… luč v razodetje vsem narodom.«
Lk 2,,27-30
SVETA DRUŽINA
Božič je praznik naše vere, ki se v
družinah najbolj obhaja. To je hvale
vredno, saj v družini vsak sprejme
osnove svojega življenja v družbi.

Evangelij pove malo o domačem
življenju Svete družine, osvetli pa
njihovo zvestobo življenju v templju.

10.30 za + rajne iz družin Šnuderl in Marčič
-

maše brez ljudstva – po maši sv. obhajilo

NEDELJA, 27. 12.
SVETA DRUŽINA

9.00

za + rodbino Pleteršek in Kac

PETEK, 1. 1. – Novo leto

9.00

za + Marjetko Prešern

NEDELJA, 3 1.
2. po božiču

9.00

za + Jožefa Verlaka

KAPLJICA ROSE

Nobena vsota
denarja in noben
uspeh ni vreden
toliko kot čas
preživet z družino.
Eric Lorio
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Leto 20, številka 1

ODLOMEK IZ EVANGELIJA
17.30

Feliks I., papež

Silvester, papež

Slivniški župnijski list

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

Darovanje in obhajanje praznikov
skupaj z brati in sestrami po veri
daje izkustvo ljudstva, ki se ravna
po Božji besedi. Izročitev otroka
Božjemu načrtu je izraz verske
zrelosti staršev. V tem smislu Marija
in Jožef Jezusa darujeta v templju.
Tam ga ne prepoznajo 'uradni' voditelji templja, ampak Simeon in Ana,
starca, kakršne družba rada pozablja. To je vidna moč preproste vere.

Simeon in Ana skozi dolga leta
nista gojila kakega razočaranja,
ampak sta ohranjala upanje, da
bo Bog izpolnil obljubo in ''poslal
tolažbo Izraelu in luč, ki bo
razsvetljevala vse narode ter
uveljavila slavo Boga''.
Sveta družina nam je postavljena
za vzor vsakdanjega življenja v
preizkušnjah stiske, veselja, zavrženosti, prijateljstva, drame…
Marija in Jožef se izkažeta dobra
vzgojitelja, ki Jezusa pripravljata na
poslušnost Bogu in odgovorno skrb
za ljudstvo. Izraz za Jezusa ''tesarjev
sin'', nam pove, da je Jožef imel
močan vpliv na njega.
Danes je družina pogosto
postavljena na stran, v ospredje
pa stopa javna oblast, ki preko
šolskega sistema in medijev
nadzira vpliv odraščanja mladih.
Današnji praznik nam zopet
osvetli vrednost družine in moč
skupne družinske molitve.
župnik

1

27. dec. '20

SV. DRUŽINA

STATISTIKA

Za leto 2018

Za leto 2019

KRSTI

33 otrok – 22. zakons.
14 dečkov
19 deklic

27 otrok, - 7 zakons.
14 dečkov
13 deklic

PRVOOBHAJ.
BIRMA
POROKE

32 prvoobhajancev
33 birmancev

VEROUČENCI
Vpis septembra
(brez 9. razr.)
BLAGOSLOV
DOMOV

29 birmancev

10 parov
pogrebov 67
32 moških
35 žensk
previdenih 12 oseb

POGREBI

29 prvoobhajancev

Otrok vpisanih 191
Slivnica 118
Dobrovce 74

5 parov

Za leto 2020
14 otrok, - 7 zakonskih
6 dečkov in
8 deklic
28 prvoobhajancev
21 birmancev
4 pari

Pogrebov 58
26 moških
32 žensk
previdenih 8 oseb

Pogrebov 63
33 moških in
30 žensk
Previdenih 8 oseb

Vpisanih otrok 193
- Slivnica 128
- Dobrovce 65

Vseh vpisanih 159
- Slivnica 102
- Dobrovce 57

16 družin

ŠPORT - V našo statistiko z veseljem

dodamo tudi športni dogodek:
METKA LOBNIK, nekdanja naša
veroučenka, večletna
ministrantka in animatorka je letos dosegla
visoki cilj evropske
prvakinje v judu. Za ta njen uspeh
ji iskreno čestitamo!
SVETE MAŠE - V veljavi ostaja

pravilo: duhovnik daruje brez
ljudstva. Sv. obhajilo, se lahko
prejme po sv. maši.
Češčenje Najsvetejšega
od 8h do 9h ohranjamo v

ponedeljek, torek in
sredo. Verniki vabljeni,
da bi sprejeli neke vrste
'dežurstvo molitve' za pol ure.

Kdor lahko to sprejme, se lahko za
dan in uro vpiše na listu pri jaslicah.
V četrtek in soboto pa bo sv. maša
ob 7h zjutraj na FB.
2

18 družin

Ni bilo izvedljivo

BRALCEM ŽUPNIJSKEGA LISTA
ŽELIMO ZDRAVJE IN BLAGOSLOV
V NOVEM LETU 2021 !
PRVI PETEK Obisk bolnikov bo
tokrat en teden pozneje, 8.1. tam, kjer
bodo to želeli. Povejte župniku tudi, če
naj obišče koga, ki doslej ni prejemal
sv. obhajila na domu.
KOLEDOVANJE LETOS ODPADE,
kdor pa želi darovati za pomoč
misijonom, lahko svoj dar odda v temu
namenjen nabiralnik pri vhodu v
cerkev in si sam vzame Trikraljevsko
nalepko.
 V VEČNOST STA ODŠLA
ŠETOR FRANC iz Radizela in
MARIJA KOCJANČIČ iz Maribora.
Pogrebi so v ožjem krogu.
Molimo za rajne!

NOVI ELEKTRONSKI NASLOV:
soemen.joze@gmail.com

27. dec. '20

SV. DRUŽINA

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 naročnina v letu 2021:

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
BLAGOSLOV DOMOV v tem času ni
izvedljiv, če se bodo razmere
izboljšale, se to lahko izvede
pozneje. Družine pa vabimo,
da se v molitvi zbirajo ob jaslicah oz.
božičnem drevesu.

SVETLOBA BOŽIČNE ZVEZDE
je zažarela nad Irakom.
Kaldejski škof kardinal Louis
Raphael Sako je na iraški parlament
naslovil prošnjo za priznanje božiča.
Dne 18. decembra 2020 je parlament
izdal odlok, da je odslej krščanski božič
v Iraku po vsej državi dela prost dan.

Kardinal se je vsem odgovornim
zahvalil za to odločitev in jim izrekel
zagotovilo molitve. Tudi kristjani po
svetu se zahvalimo Bogu za ta korak
svobode za kristjane v Iraku in prosimo
Jezusa, da ga tudi muslimani, ki ga
priznavajo za preroka, prepoznajo za
svojega odrešenika.
po: www.infochretienne.com

NAJBOLJ BRANO IZ SV. PISMA

Medmrežna aplikacija za povezavo
s Svetim pismom You version ob
koncu leta vedno posreduje podatek
kateri svetopisemski odlomek je bil
najbolj priljubljen oz. bran.
V letu 2020, ki je zaznamovano z
epidemijo koronavirusa, je bil največ
krat prebran stavek preroka Izaija:
''Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se
plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog.
Okrepil te bom in ti pomagal,
podpiral te bom z desnico svoje
pravičnosti.'' Iz 41,10
Ta stavek je bil v svetovnem merilu prebran
ali posredovan 524 671 698 krat.
www.infochretienne.com

Koronavirus pristiska na ves svet.
Vzemi si trenutek časa, da se
dotakneš Boga s prošnjo:
''Gospod, varuj mene in mojo
družino.''
www . les adorateurs
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
LJUDJE – So ljudje, ki hočejo imeti

veliko hišo, hiter avto in zelo veliko
denarja. In so drugi, ki hočejo imeti
skromno hišico v gozdu, da bi le bili
čim bolj daleč od takih ljudi.
SPOZNAVANJE – ''Kako sta se vidva z
ženo spoznala?'' – ''Oh, to je bila pa zelo
smešna zgodba. Ampak zdaj; zdaj je pa
od destih zgodb komaj ena smešna.''
V ŠOLI – Dan po sestanku staršev v
šoli Mihec reče učitelju: ''Poslušajte,
učitelj. Jaz tudi nisem zadovoljen z
vsem kar vi naredite. Pa zaradi tega na
kličem takoj vaših staršev v šolo.''
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