Jezusov krst

10. jan. '21

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

Leto 20, številka 3

7.30 - za žive in rajne farane
10.30 za + Jakoba in Jožico Auguštin

NEDELJA, 10. 1.
JEZUSOV KRST

17.30

Pavlin Oglejski II., šk.
TOREK, 12. 1.

17.30

Tatjana (muč)
SREDA, 13. 1. –

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

za+ Alojzijo Mom
za + Franca Šömna
molitev za misijone

za + Olgo in Simona Bračiča
molitev za družine

Hilarij, šk, c. uč

17.30

ČETRTEK, 14. 1.

- za nove duhovne poklice
(na FB)
za + Franca Šetor (osmina)
17.30
za duhovne poklie
- za preganjane kristjane
7.00

Odon, prior v Jurkloštru
PETEK, 15. 1.

17.30

Absalom, koprski šk.

češčenje Najsvetejšega

SOBOTA, 16. 1.

7.00

- za rešitev iz epidemije

Honorat, šk

17.30

za + Alojza Greifa

NEDELJA, 17. 1.

7.30

- za žive in rajne farane

10.30

za + Oskarja Zidariča, sestro Marico in
svaka Ivana

2. MED LETOM

NEDELJA, 10. 1.
Jezusov krst
PETEK, 15. 1.

NEDELJA, 10. 1.

2. med letom

-

(na FB)

Jezus je prišel iz Nazareta in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je
stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal
nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj
ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
Jn 1,10-12.14
ODPRTO NEBO
Izaija vzdihuje v prošnji, da bi Bog
''odprl nebo in poslal pravičnega''.
Adamov greh je zaprl nebo za božjo
milost. Svet je zajela stiska. ''Zbal sem
se,'' zaječi Adam. Kaj vse se je človeku
zgodilo pri zaprtih nebesih!

maše z ljudstvom – na 30m² ena oseba oz. gospodinjstvo
9.00

za + Marijo Ertl

16.30 za + Andreja Pahiča
9.00

za + Janeza Pahiča in Branka Pahiča

KAPLJICA ROSE

Vera ni v tem, da prosimo Boga,
naj ustavi vihar.
Vera je v zaupanju, da bo Bog
dal moč iti skozi vihar
www: adoredieu
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ODLOMEK IZ EVANGELIJA

PONEDELJEK, 11. 1.

DOBROVCE

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;

Z Jezusovim rojstvom pa so se nebesa
odprla in odrešenik je stopil med ljudi.
Njegov prihod spremlja oznanilo
angelov: ''Ne bojte se…!''.
Strah je pregnan, teža greha pa še vedno
pritiska na človeka.
Bog sam je imel pobudo, da pride v
Sinu med ljudi. Ljudem, ki v krstu
Janeza Krstnika iščejo osvoboditev od
greha, se približa s svojim krstom.
Stopi med grešnike, kar spremlja
Janezovo naznanilo: ''Glejte Jagnje
Božje, ki odvzema grehe''.

Božje delo za osvoboditev človeka se
samo stopnjuje. V Jezusu nam jasno
pričuje o Božji solidarnosti z nami. Bog
prihaja v naše stanje stiske. Ne izogiba
se nas zaradi naše ''gobavosti''.
V Jezusovem krstu je utemeljen naš
krst. V njem se ustvarja stik z Bogom,
kar je za človeka velika osvoboditev.

Naš krst ni samo ''moje in tvoje
izolirano dejanje''. Vključi nas v
veliko verigo krščenih pred nami
in s tistimi, ki bodo za nami ker
smo vsi vključeni v isto Jezusovo
učlovečenje in darovanje. Iz tega
sledi tudi naša medsebojna
odgovornost za rast v veri.
Ta povezanost nam je v veselje,
saj drugi s svojimi molitvami
odpirajo nebo nad nami, da k nam
prihaja blagoslov in sami lahko
prispevamo za njihov blagor z
našimi molitvami. To je bogastvo
posredovanja vere.
župnik

Odgovarja: Jože Šömen, župnik
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SVETE MAŠE - se od 4. 1. lahko

udeleži na vsakih 30m² 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 vhodu.
V četrtek in soboto pa bo sv. maša
ob 7h zjutraj na FB.

Z JEZUSOVIM KRSTOM zaključujemo božični čas in stopamo v t. i.
ČAS MED LETOM

Jezusov krst
cerkev lahko sprejme ''8 gospodinjstev''
(družine ali posamezniki).
Primerno je, da obiščete cerkev. Po
vsaki sv. maši je podelitev sv. obhajila.
V nedeljo po drugi sv. pa do 12h. Lahko
se tudi z župnikom dogovorite za
obhajilo izven časa sv. maše.

10. jan. '21
želim spodbudite vse, da se gradnji
zakona resno posvečajo celo življenje.''
Pri tem poudarja, da je najboljši
svetovalec za zakon ravno avtor
zakona, to je Bog. Posvetimo pozornost 5 njegovim nasvetom, predvsem
tistim v 5. pogl, pisma Efežanom.

 V VEČNOST SO ODŠLI

Prva etapa: Prižgite luč. Težko je
nekaj najti v temi. Prižgana luč delo
poenostavi. Sveto pismo je Božja
beseda in je jasno navodilo, je
svetilka na naši poti. Ni vprašanje,
ali Sv. pismo potrjuje to, kar mi
počnemo, ampak ali mi delamo
to, kar naroča Sveto pismo.
Druga etapa: Se zbuditi. Jasno
lahko vidimo, da družba, ki nas
obdaja, ne ceni poroke. To
okolje je toliko bolj sposobno vnesti
sovraštvo med moža in ženo. Naša
naloga je torej, da zakonu posvetimo
posebno pozornost in mu nudimo
zaščito.
Tretja etapa:
Hodite
previdno. Gre
za pozornost
do dogodkov
in vrednotenje, ali so dobri ali slabi.
Dober ali slab zakon ni naključje, je
pa sad nenehnega prizadevanja in
skrbi tudi v drobnih rečeh.
Četrta etapa: Rešujte čas. Nujno je
skrbeti, da čimboljše izkoristimo
čas, ki nam je podarjen v tem
življenju. Zakaj bi čakali na konec
življenja, da bi videli, kako smo ga

FRIDERIKA MARČINKO iz Hot. vasi,
ANKICA JAGARINEC iz Maribora in
LJUDMILA MIKLIČ iz Rač.
Molimo zanje!

SVETOPISEMSKI MARATON
je na daljši čas neprekinjeno branje
božje besede. To je vsako leto v
januarju v sklopu obhajanja nedelje
svetega pisma.

KORONAVIRUS in ODGOVORNOST

Vsi smo v nevarnosti da se okužimo, ali
okužimo druge. Naša krščanska naloga
je tudi, da spoštujemo navodila za
preprečevanje prenosa virusa.
VEROUK ŠE NI NA VIDIKU.
Za pomoč otrokom so naloge (oz
kateheze), ki ji dobivajo vsak teden,
toda to je premalo za duhovno rast.
Starši in drugi družinski člani
vabljeni, da se v družinah goji skupna molitev.

Svetopis. maraton bo letos v dneh
od 23. – do 29. jan. preko zooma.
Navodila in prijavo najdete na
spletni strani:
www.svetopisemskimaraton.si
ZA SOLIDEN
IN CVETOČ ZAKON.

Gradnja solidnega in cvetočega
zakona je resno delo. Greg Laurie
je avtor spodnjih petih nasvetov.

Sv. maše se sedaj darujejo z zelo omejenim številom oseb, saj naša župnijska
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Greg je poročen pastor in pravi:
''Čeprav sam nisem doživel ločitve, sem
ločitev močno okusil na sebi, saj je moja
mama bila 7krat ločena. Torej nekaj
lahko vem o neprimernem zakonu in
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uporabili? Poslužite se današnjega
trenutka tako, da vam ga ne bo treba
obžalovati.
Peta etapa: Napolnjenost s Svetim
Duhom. Točke gradnje zakona niso
le neka tehnika nas samih, ampak do
cilja ne moremo priti brez pomoči
Svetega Duha. Kličite ga v vaš
zakon, da ga on vodi in oblikuje.
www.infochretienne.com 30 décembre 2020

MOLITEV ZAKONCEV
Gospod, kot zakonca sva ti
hvaležna za Tvojo
navzočnost v
najinem življenju,
ki naju je vodila do
sklenitve zakonske
zveze. Ti si vir ljubezni. S Teboj
se želiva neprestano presegati v
darovanju drug drugemu.
Naj se najina ljubezen v Tebi
vsak dan obnovi.
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
V DRUŽINI – Oče: ''Otroci v posteljo.''

– ''Nismo utrujeni.'' - ''V redu, pospravite vaše sobe. Pa lahko noč.''
PES – v družini hočejo kupiti eno žival.
Oče želi psa vsi ostali pa mačko.
Končno so kupili mačko, oče pa ji je
smel dati ime. In dal ji je ime: ''PES''
UČITELJ vpraša učenca: ''Tvoj oče gre
iz kraja A v kraj B in hodi 5km na uro.
Tvoj stric gre iz kraja B v kraj A in hodi
4km na uro. Kje se bosta srečala?'' –
Učenec: ''Kot vedno: v gostilni.''
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