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KAJ  IŠČETE?  
 

   Ob poklicanosti prvih učencev se 
takoj opazi, da je poznanje Jezusa 
močno vezano na posredovanje tistih, 
ki so z njim že imeli stik. Janez Krstnik 
Jezusa pokaže Andreju, Andrej pove 
bratu Petru, Peter odkritje Mesije 
sporoči Filipu, Filip Bartolomeju… in 
tako naprej vse do leta 2021 in… 
 

 
 

   Ob spominu na začetke naše vere 
bomo našli starše, stare starše, tete, 
strice, duhovnike, katehete…ki so 
nam posredovali vero.   
   Kaj je gnalo starše ali druge osebe, 
da so posredovali vero? To je lahko 
samo njihovo močno pozitivno 
doživetje vere kot vrednote.   
   Tam, kjer vera ni odkrita kot 
zaklad, ne more priti do želje po 
prenosu vere, oz. spodbujanja za 

odpiranje srca Jezusu in hoji za 
Njim. 
   Ali ne tiči kriza duhovnih poklicev 
tudi v tem? Razne raziskave in 
načrtovano spodbujanje za duhovne 
poklice ne morejo obroditi sadov, 
kjer verno občestvo ni skupnost 
posameznih oseb, ki so navdušene 
nad Jezusom, nad njegovo besedo in 
nad njegovo navzočnostjo v 
zakramentih.  
   Jezusovo vprašanje prvima 
učencema velja vsem nam: ''Kaj 
iščete?'' Vse je odvisno od 
odgovora na to vprašanje. Če na 
prvem mesto iskanja ni tesna 
predanost Jezusu, smer ne bo 
prava. Ko pa je želja po Jezusu 
pristna, bo druženje z njim počasi 
prineslo take spremembe, da 
človek začne misliti, govoriti in 
delati po Jezusovo. To so resnični 
učenci, ki postanejo povsem 
drugačni. Ravno to hoče povedati 
sprememba imena Petru.  

župnik  

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, 17. 1. 
2. MED LETOM 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  Oskarja Zidariča, sestro Marico in 
          svaka Ivana 

PONEDELJEK, 18. 1. 
17.30 za+ Frideriko Marčinko  (osmina) 

Marjeta Ogrska, kneginja 
TOREK, 19. 1.  

17.30 
za + v dober namen 

 molitev za misijone Jakob Sales in dr. jez. muč 

SREDA, 20. 1.  
17.30 

za + Antona in Roziko Knap 
 molitev za družine Fabian, Sebastijan, muč 

ČETRTEK, 21. 1. 7.00 - za nove duhovne poklice              (na FB) 

Neža (Janja), dev, muč 
17.00  molitev za duhovne pokl. pred Najsvetejšim 

17.30 za + dve Mariji Rebolj  (osmina)  

PETEK, 22. 1.  
17.30 

- za zdravje 
češčenje Najsvetejšega Vincencij (Vinko), muč 

SOBOTA, 23. 1.  7.00 - za rešitev iz epidemije                 (na FB) 

Henrik Suzo, red.  17.30 za + Anko Jagarinec (osmina) 

NEDELJA, 24. 1.  7.30 - za žive in rajne farane 

3. MED LETOM 10.30 za + Štefanijo Šega  

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

NEDELJA, 17. 1.  

2. med letom 
9.00 za + Janeza Pahiča in Branka Pahiča 

SOBOTA, 23. 1.  16.30 za + Dušana Horvata 
NEDELJA, 24. 1.  

3. med letom 9.00 za + Nežo Sardinšek 

KAPLJICA ROSE  
 

Po zaslugi Jezusa Kristusa   
lahko pozabimo preteklost,  
damo smisel sedanjosti in se  

 zazremo v čudovito prihodnost. 
 

Erwin Lutzer  

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  MED LETOM 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Janez Krstnik rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta slišala, kaj je 
rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da 

gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi, kje 
stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.«          Jn 1,36-38 
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SVETE MAŠE  - se lahko udeleži 
na vsakih 30m² ena oseba ali več 
oseb istega gospodinjstva.   
Češčenje Najsvetejšega od 8h do 9h 
je 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. 
 

MOLITEV za DUHOVNE POKLICE 
bo v četrtek, 21. 1. (3. četrtek v mesecu.). 
Zjutraj ob 7h bo sv. maša v ta namen, 
zvečer ob 17h pa bo v cerkvi molitev 
pred Najsvetejšim in nato sv. maša.  

 
MLADINCI IN MLADINKE  
vabljeni na ZOOM srečanje v petek, 

22. 1. ob 19h. Srečanje 
je v pomenu priprave 
na misijon.  
Vodil ga bo redovnik 
kapucin br. Luka. 
Povezavo bosta pripra-
vila Marcel in Nejc.  

 
PRVA ZAKONSKA skupina ima srečanje 
v petek, 22. 1. ob 20h na ZOOM-u.  
ŠESTA ZAKONSKA skupina ima srečanje 
v soboto, 23. 1. ob 20h na ZOOM-u. 

 
TEDEN KRŠČANSKE EDINOSTI 

Od 18. do 25. januarja 
 Gradivo za teden molitve za edinost 
kristjanov 2021 je pripravila meniš-
ka skupnost Grandchamp iz Švice. 

Tema je »Ostanite v moji ljubezni, 
obrodili boste obilo sadu« in sloní 
na Jezusovih besedah. (Jn 15,1-17).. 

   V molitvi doživljamo, da edinost  
ne more biti zgolj sad 
človeških naporov, 
ampak je vedno delo 
Svetega Duha. 
Edinosti ne moremo 

»ustvariti«, »izdelati« ali »orga-
nizirati«. Lahko jo samo 
sprejmemo kot dar Duha, ko smo 
notranje za to dovolj pripravljeni.  
   V tednu krščanske edinosti bomo 
pri sv. maši molili v ta namen. 

 

 LJUDSKI MISIJON 2021 
 

 V dneh od 11. do 21. marca smo 
načrtovali LJUDSKI MISIJON. Zaradi 
epidemije ne bo mogel zaživeti v 
neposrednih srečanjih faranov, imamo 
pa možnost vsaj spletnega srečanja na 
Zoom-u. 
Tako smo 
se v dec. 
že srečali z 
birmanci, z za-
konci, pa te dni tudi s starši vseh 
veroučencev. V prihodnje bomo še 
skušali narediti srečanja v tej obliki, da 
bi kljub težkim razmeram vsi, ali vsaj 
večina faranov imela podporo pri kre-
pitvi odosov z Bogom in z bližnjimi. 
 

   V VEČNOST SO ODŠLI 
JUSTIN IVŠEK iz Dobrovc 
IVAN REŽONJA iz Črete  
FRANC LUBI iz Slivnice in 
JOŽEFA JAZBINŠEK iz Hotinje vasi. 

Molimo zanje! 

 

KORONAVIRUS in ODGOVORNOST  
Vsi smo v nevarnosti, da okužimo sebe 
ali druge. Naša krščanska naloga je 

tudi, da spoštujemo 
navodila za 

preprečevanje 
prenosa virusa. 
 

SVETOPISEMSKI  MARATON 
je na daljši čas neprekinjeno branje 
Božje besede. To je vsako leto v 

januarju v sklopu 
obhajanja nedelje 
svetega pisma. 

Svetopis. maraton bo letos v dneh 
od 23. – do 29. jan. preko zooma. 
Navodila in prijavo najdete na 
spletni strani (povezava spodaj); tam 
so navodila za možnost poslušanja 
predavanj gostov in poslušanje 
branja Svetega pisma kot takega.  

www.svetopisemskimaraton.si 
 
VZRDRŽEVANJE ŽUPNIJE  Te dni 
prihajajo položnice. Kdor želi oddati 
svoj prispevek, lahko da v poštni nabi-
ralnik pri Maranati, če bi kdo rajši preko 
bančnega računa,  pa je številka tukaj: 

Deželna banka Slovenije: 
SI 56 1934 0500 9689 773 
Župnija Slivnica, K cerkvi 9   

 – namen: za župnišče 
Hvala za vaš dar! 

 

ZA  KRŠČANSKO  EDINOST 
Gospod Jezus,  
ki si na predvečer svoje smrti  
molil, da bi vsi Tvoji učenci  

bili popolnoma eno 
kot sta Ti in Oče eno.  
Naj začutimo bolečino  
naše nezvestobe in razdeljenosti.  
 

Daj nam iskrenost priznanja  
in moč zavrnitve vsega,  
kar se v nas samih skriva kot 
nezaupanje in prezir do drugih. 
 

Nakloni nam milost,  
da se vsi srečujemo v Tebi  
in naj se iz naših duš preko naših 
ustnic dviga nenehna molitev  
za edinost kristjanov;  
takšna edinost, kot je želiš Ti,  
na način, kot ga želiš ti. 
 

V tebi, ki si popolna Ljubezen 
naj najdemo pot do edinosti v 
poslušnosti tvoji Ljubezni  
in Tvoji resnici.                   Amen.  

l’abbé Paul Couturier 
 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

VADITE – Glasbenik teče skozi mesto 
in se je izgubil. Mimoidočega vpraša: 
''Kako bi prišel v filharmonijo?'' – Ta 
odgovori: ''Vadite, vadite, vadite.''  
 
 
 

KAVA –  ''Dokler ne popijem treh kavic, 
sploh ne morem delati.'' – ''Koliko pa 
jih na dan popiješ?'' – ''Dve.'' 
 

POLICAJ ustavi motorista: Takoj 
sestopite, ker se vas pet pelje na 
motorju.'' – Motorist: ''Pet? Torej smo 
enega izgubili.'' 


