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Prva adventna   

 
 

''JE TUKAJ KAJ PROSTORA ?'' 
 

   Če naše življenje primerjamo peščeni 
uri, vidimo, kako se nezadržno pomika 
''proti koncu''. To pomemni, da je čas 
dragocen.  
   Advent kot priprava na Božič je 
krepitev upanja, da Božji Sin pride kot 
odrešenik s katerim bomo družbeniki 
Kraljestva, ne Njegovi nasprotniki.  
 

 
 

   Betlehemčani so rekli: ''Ni pro-
stora.'' Kaj bomo rekli mi? Če mi je 
Božič le pojedina, nakupi, kopičenje 
praznovanj, ali bo v mojem življenju 
še prostor za Gospoda?  
  Advent je čas velikega upanja. 
Napovedi nenavadnih dogodkov 
pričajo, da Bog pripravlja nekaj 
nenavadnega tudi za nas. Advent je 
torej upiranje pogleda v to dogajanje 
tudi v duhovnem življenju.    ''Kdor 

se zadovolji z obstoječim stanjem 
vere, ne more imeti upanja na novo 
nebo in novo zemljo in ga ne bo 
videl,'' zatrdi p. Yvon –Allard Michel 
(Kanada). Oči uprte samo v ohra-
njevanje tega kar imam, mi ne 
morejo dati videti širokega 
obzorja novih nebes.  

    

''Čas beži, in mi se staramo,'' je 
pogosto rečeno; toda pravo 
staranje pomeni izgubiti upanje, 
ko človek več nič ne pričakuje od 
življenja.  
Izgubiti upanje, pomeni tudi izgubiti 
vero. Ta zavest je za nas klic, da se 
lotimo dela z Jezusom graditi 
Novo nebo: ''Kjer je sovraštvo naj 
prinašam ljubezen, kje je obup, naj 
prinašam upanje,…'' (sv. Frančišek) . 

V takem prizadevanju  advent ni 
strah pred koncem sveta, ampak 
hrepenenje, da to, kar s 
Kristusom gradimo, z njegovim 
drugim prihodom dosežemo v 
polnosti.                                   župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše –med tednom v Maranati – obvezni PCT  

NEDELJA, 28. 11.   
1. ADVENTNA   

7.30 
Blagoslov adventnih vencev 

- za žive in rajne farane  

10.30 Blagoslov adventnih vencev 
za +  rajne iz družin Kop Polič in Klun 

PONEDELJEK 29. 11. 7.00 (zornica) - za vero v naših družinah  

Filomen , muč 17.30 
za + Marijo Kotnik 

 molitev za ljdski misijon 
TOREK,  30.  11. 

17.30 
za + Sonjo Brglez in sorodnike 

molitev za sinodo ANDREJ, apostol 

SREDA,  1. 12.  
17.30 za + Mirka Petek, starše Petek in Pihlar 

molitev za družine Karel de Foucauld 

ČETRTEK,  2.  12. 7.00 (zornica)  za + starše in dva brata  

Bibijana (Vivijana), muč 17.30 za + Viljema Šterna 
molitev za duh. poklice 

PETEK,  3.  12 – prvi petek 
17.30 

za + Matildo in Alfonza Klemenčič ter 
        rajne iz družin Marčič in Klemenčič 

pobožnost prvega petka Frančišek Ksaverij, duh 

SOBOTA,  4.  12. – prva sobota 16.30 za + Marijano Rus (osmina) 

Janez Damaščan, duh, c. uč 17.30 za + Jožeta in Marto Plešec 
pobožnost prve sobote 

NEDELJA, 5.  12.  
 

2. ADVENTNA   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Franca Lobnika 

D O B R O V C E  -  sv. maše:  za vstop v cerkev velja pravilo PCT 

NEDELJA, 28. 11.   
1. Adventna  

9.00 
Blagoslov adventnih vencev 

za + Magdaleno in Janeza Pleteršek 

SOBOTA, 4. 12. 15.30 za + Štefanijo Kac (osmina) 

NEDELJA, 5.  12.  
2. Adventna 

9.00 
za + Danico Repnik, družino Muzek, 
        Damijana Smuka in Beatrix Magdič 

KAPLJICA ROSE  
 

Ne prosi Boga za tisto,  
kar ti ugaja; On ti daje tisto,  

kar potrebuješ.    

www: proverbes chretiennes 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 
e-pošta:  soemen.joze@gmail.com  
031 590 556;   ℡: 02 60 54 021 

splet: www.mc-maranata.com; 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  
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PRVA ADVENTNA   

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

»Varujte se, da vam sŕca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, 

pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame 

iznenada kakor zanka. Prišèl bo namreč nad obličje vse zemlje.  

Zato čujte in vsak čas molíte,…«                Lk 21,34-36 
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SVETE MAŠE MED TEDNOM bodo 

do pomladi v Maranati. 
 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v po-
nedeljek, torek in 
sredo toda v 
adventu bo nekaj 
sprememb:  

- Od ponedeljka, 29. 11. naprej 
bodo ob delavnikih sv. maše 
(razen pogrebnih), v Maranati. 
- V adventu bo češčenje v pone-
deljek ob 7h, ko bo najprej sv. maša 
''zornica'' in nato češčenje do 8h. 
- V torek in sredo bo češčenje od 
8h do 9h (kot običajno). 
 

ZORNICE so jutranje sv. maše V 
adventu, ki se obhajajo ''ob zori'' z 
namenom, da se ob njih verniki 

dobro pripravijo na 
božični praznik.  
   Mi bomo imeli sv. 
mašo zornico dvakrat v 
tednu in sicer vsak 
ponedeljek in v četrtek 

zjutraj ob 7h, sledilo pa bo 
češčenje Najsvetejšega do 8h.  
 

PRVI PETEK  Ta teden je prvi petek. 
Obisk bolnikov in obhajilo na domu bo 
po običajnem redu.  
 

  V VEČNOST SO ODŠLI 
RUS MARIJANA iz Orehove vasi, 
KAC ŠTEFANIJA iz Dobrovc, 
JULIJANA REZAR iz Radizela  
ANTON POLAJZAR iz Radizela in  
MITJA DELEJA iz Slivnice.  

 Molimo zanje! 

 

NAGOVOR BIRMANCEM, 
STARŠEM in BOTROM, ki ga bo 
imela prof. dr. Polona Vesel Mušič bo 
na povezavi ZOOM v soboto, 4. dec. 
ob 18h (povezava je bila poslana).  
 
 

GRADNJA VEROUČNE HIŠE V 

DOBROVCAH 

   Ravno pred enim letom smo v 
Dobrovcah začeli z gradnjo vero-
učne hiše. S sredstvi od prodaje 
parcele in donacij smo uspeli objekt 
postaviti in pokriti.  
 

 
   Naslednji večji strošek bo vgrad-
nja oken in vrat. Gradbeni odbor je 
skupaj z g. župnikom sprejel sklep, 
da je na Dobrovcah vsaka prva 
mesečna nabirka namenjena 
nadaljevanju gradnje. Za donacije 
se vam iskreno zahvaljujemo.  
   Dar lahko izročite tudi osebno 
Heleni Jus-Silič ali Slavku Čandru, 
ali na bančni račun:  

Deželna banka Slovenije: 
SI 56 1934 0500 9689 773 

Župnija Slivnica, K cerkvi 9; – namen: 
DOBROVCE 

 

 POMEN ADVENTNEGA VENCA  
Adventni venec je na zahodu uvedel 
papež Gregor Veliki ( + 604). Podoba  

se je spreminjala. Najstarejša ohranjena 
podoba in razlaga pomena je  iz leta 983 
in se hrani v Triru (v Nemčiji). 
    V katoliški tradiciji venec pomeni 
kraljestvo in mučeništvo, kar se naveže 

na Jezusa, rojenega 
v hlevu, položenega 
v jasli. Venec kot 
krog spominja na 
neskončnost, oz. 
večnost, ki ga 

prinaša Jezusovo vstajenje od mrtvih. 
Venec iz zelenja pomeni življenje in 
sveče na  njem so simbol luči, ki jo 
svetu ta Sveta noč prinaša. 
    Štiri sveče imajo vsaka svoj pomen:  
1. odpuščanje naklonjeno Adamu in 
Evi. Na zemlji sta umrla toda živita v 
Bogu. 
2. vera očakov, da Bog izpolni obljube. 
3. veselje, ki ga izreka David ob 
obhajanju zaveze z Bogom. 
4. mir in pravičnost, ki ga oznanjajo 
preroki, se po Jezusu uresničuje.  
 
 

LUČ   PREDIRA   TEMO 
 

Silna je moč teme v tem adventu 
in številni so njeni zavezniki:  
nasilje, sovraštvo, vojne, 
gospodarska kriza…  kdaj bo 
nastopil dan bratstva v svetu? 
 

Potrebujemo luč, 
ki noč spremeni v svetlobo  
in nas usposobi,  
da prinašamo spravo, 
hranimo bližnje s kruhom ljubezni  
jim podarimo mir in spoštovanje; 

luč, da v temi obupa  
prinašamo upanje. 
 

Potrebujemo luč,  
da ne bomo izročeni temi, 
da ostanemu budni  
in se ne pustimo presenetiti,  
da soseda opozorimo na temo,  
ki se hoče vtihotapiti v naše  

življenje…  
 

Potrebna je luč,  
da napredujemo v 
upanju. 
 

Potrebujemo luč.  
Toda luč je že prišla,  

med nami je, da zasije v srcih:  
imenuje se Jezus Kristus,.  

Mi odločamo, ali tej luči damo 
sijati v naših srcih. 
Nujno je, da se prebudimo.  

Père Philippe Muller   
 www.eglisejura.com/?p=405 
 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

PERUTI – Če se ti ptič podela na glavo, 
se ne jezi. Bodi vesel, da krave nimajo 
peruti.  
 

FENIMISTKA med intervjujem: 
''...zato rečem, da sem po horoskopu 
vodnarka, ne vodnar.'' – Moderator: 
''Potemtakem je ženska rojena v 
znamenju bika,  preprosto: krava.'' 
 

STVARJENJE Bog je ustvaril ženo 
pozneje, ker ni hotel, da bi mu pri 
stvarjenju moškega kdo zraven govoril.  


