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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, 24. 1.

7.30

3. MED LETOM ned
PONEDELJEK, 25. 1.
SPREOBRNITEV AP. PAVLA
TOREK, 26. 1.

17.30
17.30

Timotej in Tit, škofa
SREDA, 27. 1.

Angela Merici, ust. uršulink

17.30

ČETRTEK, 28. 1.

7.00

Tomaž Akvinski,

17.30

duh, cer uč.
PETEK, 29. 1.

17.30

Konstancij šk.

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

za + pokojne iz družine Pintar
- za zdravje
molitev za misijone

za + Jožefo Jazbinšek (osmina)
molitev za družine
- za nove duhovne poklice
(na FB)
za + Blaža Flajnika ter starše Lah in Flajnik
molitev za duhovne poklice

- v dober namen
češčenje Najsvetejšega

Martina, muč

- za rešitev iz epidemije
17.30 za + pok. Lobnikove

NEDELJA, 31. 1.

7.30

-

- za žive in rajne farane

9.00

16.30 za + Janeza Vidoviča

PETEK, 29. 1.

16.30 za + Franca in Majdo Gerečnik
9.00

za + Elizabeto Kropf (obl)

KAPLJICA ROSE

Ko svojo stisko položiš pred Boga
in storiš kar je v toji moči,
se umiri in opazuj,
kako bo Gospod storil,
kar se je zdelo nemogoče.
www Adoredieu

4

Eno osnovih sporočil krščanstva je
to, da smo na zemlji samo začasno.
Nenehno se selimo: iz materinega
telesa v svet, iz ene starostne dobe v
drugo, kjer ima vsako obdobje svoje
značilnosti. Jezus nas vabi, da
potujemo z njim, ker ima na koncu
jasen cilj: to so nebesa.

za + Nežo Sardinšek

SREDA, 27. 1.

4. med letom

SPREMLJEVALCI NA POTI

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

NEDELJA, 24. 1.
3. nav. – ned. Božje Besede

NEDELJA, 31. 1.

(na FB)

Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja,
Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč
ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in narédil vaju bom za
ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim.
Jn 1,36-38

10.30 za + rajne iz druž. Muzek in Zupanič

4. MED LETOM

24. januar 2021

TRETJA NEDELJA MED LETOM

7.00

SOBOTA, 30. 1.

DOBROVCE

Leto 20, številka 5

- za žive in rajne farane

10.30 za + Štefanijo Šega

BOŽJE BESEDE

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

Vse na tem svetu je časovno
omejeno. ''še 40 dni'' (prerok Jona)
ali ''čas je kratek, spreobrnite se'',
Pavel reče ''čas je dopolnjen''. V
srednjem veku so v cerkvah pogosto
imeli napis: ''Bolj pozno je, kot si
mislite.''
Ob vsej omejitvi časa pa sveto
pismo obravnava čas kot nekaj
pozitivnega. To je dar od Boga,
namenjen našemu zorenju v vršitvi

Božje volje. Čas je kot odprta vrata
skozi katera lahko vstopi boljša
prihodnost, ki več ne bo omejena v
trajanju (v času) saj bo 'izven časa',
'nad časom', ali kot s Sv. pismom
rečemo: večnost.
Življenje v tem času je pogosto
ponazorjeno s potovanjem. Seveda
človek lahko potuje 'kar tako', lahko
pa potuje s točno določenim ciljem.
Jezus nam prihaja naproti, da nam
pokaže cilj večne sreče in nas
povabi, naj do tega cilja potujemo
z Njim. Taka hoja za Kristusom je
življenje po veri vanj.
Apostoli so ''odkrili'', da je
Jezus zagotovilo večnega življenja
in pot do tega življenja. Ko so to
pot spoznali, pa jih Jezus pošilja,
da tudi druge, ki še 'tavajo brez
cilja', oziroma se 'utapljajo v brezciljnosti', potegnejo iz morja pogube in jih usmerijo na pot večnega življenja. S prejetjem tega
dela postanejo ''ribiči ljudi''.
župnik
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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. Za dan in uro se lahko

vpišete pri vhodu.
V četrtek in soboto bo sv. maša ob
7h zjutraj na FB.

 V VEČNOST JE ODŠLA
TEREZIJA REICH iz Dobrovc
Molimo zanjo!

NEDELJA SVETEGA PISMA
24. januar

»Brez Gospoda, ki nas vanj uvaja,
ni mogoče doumeti Svetega pisma,
prav tako pa ostane brez Svetega
pisma tudi poslanstvo Jezusa in
njegove Cerkve v tem svetu
nedoumljivo.« (papež frančišek)
Geslo
letošnje nedelje
Božje besede:
'Tedaj so se
jima
odprle
oči.' (Lk 24,31a).
Vsi smo pred
izzivom, da bi
tudi v teh razmerah s pomočjo Božje
besede prepoznavali Vstalega, ki
spremlja svojo Cerkev in jo želi
voditi v živi in vsakdanji odnos z
Njim in z Očetom v Svetem Duhu.
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V ta odnos lahko stopamo samo s
tem, kar smo in kar resnično živimo.
Zato je vsak, ki odpira Sveto pismo,
najprej nagovorjen, da odpre oči za
življenje, ki ga živi. V njem bo
gotovo zaslutil tudi Nekoga, ki ga
spremlja. In če mu bo ob branju
Svetega pisma želel prisluhniti z
ljubeznijo, se mu bo Vstali gotovo
razodel.
prof Maksimilijan Matjaž
TATVINA NA DOBROVCAH.
Naše gradbišče na Dobrovcah je
(verjetno v noči z 12.
na
13
januarja)

obiskal nepridiprav
(morda ekipa?) in z
gradbišča ukradel
precej izolirnih plošč. Našo
skupnost je oškodoval za cca 600 €.
zaljubljencem
TRIJE NAUKI LISICE
IZ MALEGA PRINCA

''Kaj pomeni udomačiti'' je
vprašal Mali Princ. Lisica mu je
odgovorila: ''To je nekaj, kar je že
dolgo pozabljeno. Pomeni pa:
Ustvarjati vezi.''
Odgovor lisice malemu Princu je
je pravo učenje za srečanja zaljubljencev. Avtor A. St. Exupery hoče,
da odnos preide iz stanja ravnodušnosti do odnosa ljubezni, ko
lisici prisodi besede: ''Zdaj si zame
majhen deček, takšen kot sto tisoč
drugih. In jaz te ne potrebujem. Ti
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mene še manj. Zate sem samo lisica
med sto tisoč drugimi lisicami. Če
pa me udomačiš, bova drug
drugega potrebovala. Ti boš zame
edini na svetu, jaz bom zate edina
na svetu''
In kako udomačiti? Lisica pojasni:
1. ''Potrebno je biti potrpežljiv.
Skraja boš sedel bolj daleč. Pogledala te bom od strani, ti boš pa
tiho.'' Za gradnjo
globokega odnosa je
potreben
čas.
Preveč hitenja lahko
odnos pokvari.
2. Pristnost. ''Besede so vir nesporazumov. Toda vsak dan boš
lahko sedel bližje meni,'' nadaljuje
lisica. Besede povzročajo nesporazume, kadar so okužene z dvomom v
uspeh ali s častiželjnostjo. To se
premaga z iskrenostjo, ki zajema
pogum spregovoriti o svojih slabostih.
Pristnost pomeni iskrenost do drugih in
do sebe. Doživetja v preteklosti bodo
hrana za našo prihodnost: lahko me
usposobijo za večjo previdnost,
potrpežljivost in večjo iskrenost.

3. Zaupanje. Naslednji dan Mali
Princ spet pride. ''Bolje je
prihajati ob isti
uri,'' je rekla
lisica.
''Če
prideš recimo
ob 4h, bom
začela postajati
srečna že ob 3h. Bolj ko se bo
bližal čas, srečnejša bom. Če

3. navadna ned.

prides, ne da bi vedela, ne morem
prej obleči srca v srečo. ''
Lisica spodbuja k točnosti. Točnost
je krepost, ki drugemu zagotavlja
varnost. To je približevanje, kar
lisica izrazi z: ''Vsak dan boš sedel
malo bližje meni.'' Točnost drugemu
z vsakim dnem poveča občutek
varnosti in tako ''oblači srce v
srečo''.
Vir: fr.aleteia; 22. 1. '21
PROŠNJA ZAKONCEV
Gospod, Tvojemu varstvu
izročava najino ljubezen,
da nikoli ne zamre.
Naj zajemava
iz Tvojega studenca
in naj vsak od naju išče način,
kako bi drugemu dajal več
kot od njega sprejema.
www bayeuxlisieux.catholique.fr

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
POKLIC – ''Očka, jaz bom postal
politik.'' – ''Nesmisel. S tvojimi ocenami
je prav, da si izbereš spodoben poklic.
MADOST – ''No gospod, koliko let mi
prisodite?'' vpraša dama. - ''Če vidim
vaše bistre oči, bi rekel 18; če opazujem
vašo gibčnost, bi rekel 19; če pogledam
kožo vašega obraza, bi rekel 20.
Seštevek pa si lahko naredite sami.''
NAKUP. – Žena možu: Grem po
nakupih. Rabiš kaj?'' – Mož: ''Odgovor
na smisel in uspeh v življenju.'' – Žena
doda na nakupovalni listek: pivo.
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