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UČLOVEČENI  BOG  
 

   Na božič so v ospredju pripovedna 
svetopisemska besedila o Jezusovem 
rojstvu, ki močno nagovorijo naše oči 
in ušesa, danes pa nam evangelij 
približa skrivnost in veličino tega 
otroka v vsej Božanski resničnosti, ki 
nagovarja človekovo dušo in duha, 
razum in srce. To je utelešena Božja 
ljubezen.  
 

 
 

   Učlovečeni Bog je več kot milo 
zrenje v nežnega otročička. To je 
neskončna Božja veličina, ki je iz 
ljubezni do nas tako ponižna, da se 
izpostavi kot najbolj človekove pomoči 
potreben otrok. Vsemo-gočni prihaja na 
način, da se ga ne bi bali, ampak bi ga 
ljubili. 
   Božja modrost se naredi dosegljivo 
v Besedi, ki postane razumljiva 
ljudem vseh kultur. Ta modrost je 

kljub svoji neskončnosti navzoča v tem 

končnem svetu, zato tudi človek srečo 

vedno doživlja še kot nepopolno in 
nobena nesreča ni razlog za popoln 

obup.  
 

Kako slabo je Bog Sin sprejet v tem 
svetu, povedo številna krivoverstva od 

njegovega rojstva naprej (zanikanje, 
da je Bog in človek v eni osebi). Tudi v 
tem času, ko si ljudje voščijo ''čarobni'' 

ali ''pravljični'' božič, s tem izrazijo, 
da v Jezusu (še) niso prepoznali Boga. 

 

         V učlovečenem Bogu se nas 
dotakne Božje življenje in po 
zakramentih celo vstopa v nas. To je 
že udeležba na življenju Svete 
Trojice: Sin prihaja po Sv. Duhu in 
nas poveže z Očetom.  
    Ko je to dojela sv. Terezija D. J., je 
rekla: ''Če me boste neko jutro našli 
mrtvo, se ne vznemir-jajte. To samo 
pomeni, da je Oče prišel po otroka, 
da bo v polnosti deležen Njegovega 
življenja.''  

                     župnik  

VSEM FARANOM IN BRALCEM SŽL 
ŽELIMO BLAGOSLOVA V NOVEM LETU! 

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše so v cerkvi  na 30m²  ena oseba oz. gospodinjstvo 

NEDELJA, 3. 1. 
DRUGA PO BOŽIČU 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + rajne iz družin Šnuderl in Marčič 
PONEDELJEK, 4. 1. 

17.30 za+  Marjeto Pernat 
Elizabeta Seton, red. 
TOREK, 5. 1.  

17.30 
za + Marijo Kocjančič (osmina) 

 molitev za misijone Janez Nepomuk, šk 

SREDA, 6. 1. – Razgl. Gosp. 10.30  - za žrtve potresa na Hrvaškem 

TRIJE  KRALJI 17.30 
- v dober namen 

 molitev za družine 

ČETRTEK, 7. 1. 7.00 - za nove duhovne poklice   (prenos na FB) 

Valentin, šk 17.30 
za + Ivana Špeleca 

molitev za duhovne poklie 

PETEK, 8. 1.  
17.30 za + Ljubo Fabjanič 

Severin Noriški, red. 

SOBOTA, 9. 1.  7.00 - za rešitev iz epidemije   (na FB) 

Pij IX. , pap 17.30 za + Marijo Koren    

NEDELJA, 10. 1.  7.30 - za žive in rajne farane 

JEZUSOV KRST   10.30 za + Jakoba in Jožico Auguštin 

D O B R O V C E  -  maše z ljudstvom – na 30m² ena oseba oz. gospodinjstvo 

NEDELJA, 3. 1.  

2. po Božiču 
9.00 za + Jožefa Verlaka 

SREDA, 6. 1. – Razgl. Gosp 16.30 za + Branka in Janeza Pahič 
NEDELJA, 10 1.  

Jezusov krst 9.00 za + Marijo Ertl 

KAPLJICA ROSE  
 

Največji dogodek v zgodovini 
sveta ni to, da je človek  
hodil po luni, amapk to,  

da je Bog hodil po zemlji.  
 

Astronavt Irwin James  

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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 DRUGA NEDELJA PO BOŽIČU 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. 

V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.  Tistim pa, ki so 

jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. … in Beseda je  

              meso postala in se naselila med nami.«           Jn 1,10-12.14 
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SVETE MAŠE  - se od 4. 1. lahko 
udeleži na vsakih 30mo ena oseba 
ali več oseb istega gospodinjstva.   
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. 
 
KORONAVIRUS in ODGOVORNOST 
Medtem, ko se virus hoče na vsak načih 
naseliti v našem telesu, nam zdrav-
stvena stroka, po njih pa vladni odloki, 
dajejo smernice, kako virus 
onemogočiti. Odločitev je vedno naša, 

ali bomo 
''privilegirali 
virus'' ali nas 
in naše 
bližnje.  

   Trenutke, ko človek misli, da bo z 
nespoštovanjem navodil ''prelisičil'' 
zdravnike in oblast, bo virus izkoristil 
kot priložnost in prelisičil človeka.  
   Obisk sorodnikov ali osamljenega 
človeka v teh dneh je lahko lepa gesta, 
vzdrževati primerno zaščito, pa odgo-
vorna ljubezen do sebe in do bližnjih. 
Vemo, kaj Jezus od nas pričakuje in ga 
prosimo za moč primerne drže.  
 
BLAGOSLOV VODE  na praznik Sv. 

Treh kraljev bo pred sv. mašo. Voda bo 
potem v plastenkah na razpolago, da jo 
lahko vzame, kdor bo želel.  

 

PRVI PETEK  Obisk bolnikov bo ta 
teden 8. 1. tam, kjer bodo to želeli. 
Povejte župniku tudi, če naj obišče 
koga, ki doslej ni prejemal sv. obhajila 
na domu. 
 

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. 
 

SERVIS PEČI ZA CERKEV 
   V minulih hladnejših dneh smo hoteli 
ogreti cerkev, pa ni šlo. Dotrajana je 
bila črpalka in sploh ni delovala. 
Serviser jo je zamenjal in 
opravil druga 
vzdrževalna dela, za kar 
pričakujemo račun za cca 
1.800,-€.  Vsaka pomoč 
bo dobrodošla. Hvala vnaprej. 
Sedaj peč deluje, pa cerkve ne 
ogrevamo, saj so vrata pri kovinski 
ograji ves dan odprta. 
 

PREIZKUŠENI OB POTRESU 
Medtem, ko je Marija v Betaniji Jezusu 
mazilila noge, je apostol Juda hlinil 
skrb za uboge. Jezus je takrat 
napovedal, ''Uboge boste vedno imeli 
med seboj.'' Res nam ne manjkajo.  
   Na Hrvaškem je potres številne ljudi 
naredil revne. Za njih je to gotovo 
velika preizkušnja, da ohranijo vero. Na 
preizkušnji smo tudi preostali ljujdje, v 
prvi vrsti kristjani, da jim ponudimo 
pomoč po naših močeh.  
   Roko v pomoč jim bomo ponudili z 
molitvijo in z zbiranjem sredstev.  

 V sredo ob 10.30h bomo darovali 
sv mašo. Vabljeni, da doma ta čas 
molite za žrtve potresa in za prizadete.  
 

 
 V cerkvi bo na mestu, kjer je sedaj 
nabiralnik za Koledniško akcijo za 
misijone, od srede naprej (praznik 
Treh kraljev) nabiralnik za prizadete 

ob potresu. 
 Darujete lahko tudi na TRR:  
SI56 0214-0001-5556-761 Namen: 
Potres PETRINJA; ali z SMS 
sporočilom: KARITAS5 NA 1919 
 
 

V LETU 2020 SE JE DOPOLNILO 
 NJIHOVO SLUŽENJE 

Deset oseb, ki jih je s tega sveta 
Bog povabil v večno veselje: 

 Vincent Loquès, zakristant v 
Nici, je bil žrtev islamskega napadalca. 
 Sœur Ruth Lewis, redovnica v 
Pakistanu. Skrbela je za revne stare 
ljudi, za otroke sirote. Klicali so jo 'mati 
ubogih'. Umrla je za Covidom-19. 
 Padre Bachi, so ga klicali, duhovnik 
iz Paragvaja, je deloval med revnimi v 
Buenos Airesu - bil je žrtev Covida-19. 
 Jean-Jacques Razafindranazy, 
zdravnik, z Madagaskarja, ki je delal na 
urgenci, ni šel v pokoj, da bi pomagal 
ljudem. Umrl ja za Covidom-19. 
 Béatrice Stöckli, misijonarka iz 
Švice, je delovala v Maliju. Islamisti so 
jo ugrabili in umorili. 

Arnaud Volpe, 24-letni vojak, žrtev 
islamistov na mirovni misiji v Maliju. 
 P. Leonardo Grasso, voditelj 
centra za rehabilitacijo zasvojenih z 
drogami in bolnikov AIDS-a, je bil 
umorjen s trani enega od varovancev. 
Noëlla Rouget, ''polna odpuščanja''. 
Francozinja, odpeljana v taborišče  l. 
1941, in ga preživela. Pred samim De 
Gaulom je posredovala za oprostitev 
osebe, ki jo je spravila v taborišče. 
Umrla je novemba 2020, stara 100 let. 
 Don Roberto Malgesini, je bil 
pretepen do smrti. ''Duhovnik z ulice'', 
dnevno je nosil zajtrk brezdomcem, 
stregel v zavetiščih in beguncem.  

 Brat Simplício iz 
Asizija se je posvečal 
brezdomcem in se 
med strežbo okužil s 
Covidom-19. Ko je 

slutil, da se bliža njegov konec, je rekel, 
da ''je privilegij, umreti za uboge.''  
 

  

   To niso edni, ki so zapustili zgled 

življenja po evangeliju, lahko pa so 
nam spodbuda za našo duhovno 
rast.               www; aleteia.fr; 31.dec 2020 
 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 

ANGELI – Zdravnik odvetniku: ''Vaš 
poklic gotovo ni to, da bi iz ljudi 
naredili angele.'' – Odvetnik: ''Doktor, 
imate prav. To je namreč vaša stvar.'' 
 
 

NAKUP – ''Z ženo sva šla po nakupih. 
Ko sva potem doma snela maske, sem 
ugotovil, da sem domov pripeljal drugo 
ženo, ne svoje. Ljudje bodite pazljivi!'' 
 

NAPAKE – Možje ne rabijo biti pozorni 
na svoje napake. To skrb imajo žene. 


