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PRIPRAVA  NA  OBISK  IZ  NEBES 
 

   Mesija prihaja na zemljo. Obisk bo 

začel v Palestini. Prihod je določen: v 

času cesarja Avgusta, javni nastop pa v 

času cesarja Tiberija. Kdo naj pripravi 

teren za ta veličastni obisk? 

   Na razpolago sta dva tabora. V enem 

je imenitna družba civilne in verske 

oblasti: Tiberij, 

Pilat, Herod in 

verski voditelji ob 

Kajfu in Hanni; 

    na drugi strani 

pa skromni Janez 

Krstnik.  

   In Bog je 

govoril Janezu 

Krstniku. 
 

Evangelij ni zgodovinska reportaža, 
ampak pričevanje vere. Poudarek je 
na Božji besedi, ki ji velikani civilne 
in verske oblasti niso bili odprti. 
Skromni, iskreni za Boga čuteči 
Janez Krstnik pa je tej besedi na 
široko odprl vrata.  

Kako mu je to uspelo? Obdal se je   s 
puščavo. V odsotnosti vseh 
družbenih privilegijev in udobja je 
brez kakršnekoli rezerve pred 
Bogom razgalil svojo identiteto. 
Osvobojen vseh sebičnih motivov je 
sprejemal Božjo besedo in jo 
ponesel ljudem: vsaka dolina ali 

prepad medčloveških odnosov naj 

izgine; poštenost naj zamenja vsako 

sebično ovinkarjenje in goljufanje.  
 

   Isto sporočilo kot za Janeza 
Krstnika ima Bog danes. To 
besedo slišijo in jo prinašajo v svet 
številni današnji možje in žene. To 
so tisti, ki redno najdejo čas za 
poslušanje (branje) Božje besede 
in vedno najdejo ''prostor'', kam 
bodo to besedo, ki človeka osvo-
baja in posvečuje, položili: pred 
otroka v družinski molitvi, pred 
bolnika z nego, pred obupanega s  
sporočilom, da ga Bog ljubi…  
   In Bog še išče sodelavce s tako 
odprtim srcem.  

 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, 5. 12.   

2. ADVENTNA   

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Franca Lobnika 

PONEDELJEK 6. 12. 7.00 za + g. Slavka Krofa in g.Jožeta Zalarja  

Nikolaj, (Miklavž), šk.  17.30 za + Franca in Magdaleno Lipej 
TOREK,  7.  12. 

17.30 za + Alojzijo Mom       
  molitev za sinodo Ambrož, šk., cer. uč. 

SREDA,  8. 12.  7.30 za + Angelo Murko 

BREZMADEŽNO  SPOČETJE  
 DEVICE  MARIJE 17.30 

za + Anteja Crnjaca in družino Mejovšek 
molitev za družine ob sklepu leta sv. Jožefa  

ČETRTEK,  9.  12. 7.00 za + Kristino Špurej in Marico Knaflič 

Valerija, muč. 
16.30 za + Jožefa Mikša ( osmina) 

17.30 za + Alojza Greifa / molitev za duh. poklice 

PETEK,  10.  12. 16.30 za + Mitja Deleja (osmina) 

Loretska Mati Božja 17.30 za + Hermino Zabret  
češčenje Najsvetejšega 

SOBOTA,  11.  12.  15.00 za + Julijano Rezar (osmina) 

Damaz I. papež 17.30 za + Vinka Kac 
molitev za sinodo 

NEDELJA, 12. 12.  
 

3. ADVENTNA   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + pok. iz družin Šnuderl in Marčič 

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

NEDELJA, 5. 12.   
2. Adventna  

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

SREDA, 8. 12. - BREZMADEŽNA 16.30 za + Janeza Pahiča 

NEDELJA, 12.  12.  
3. Adventna 

9.00 za + Ernesta Koletnika 

KAPLJICA ROSE  
 

Lep obraz se bo postaral, 
Lepo telo se bo s starostjo spremenilo, 

Toda lepa duša ostane večno. 
 

www: lume- citations 

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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DRUGA  ADVENTNA  NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

…in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa, je v puščavi prišla 
Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jórdansko 

pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, 
              Lk 21,34-36 
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SVETE MAŠE MED TEDNOM (razen 
pogrebnih) v zimskem času so v 
Maranati.  
 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v 
ponedeljek, torek in sredo, toda v 
adventu je nekaj sprememb:  

- češčenje je 
zaradi ugodnejših 
temperatur  
v Maranati,  

- V adventu je češčenje v pone-
deljek ob 7h, ko je najprej sv. maša 
''zornica'' in nato češčenje do 8h. 
- V torek in sredo je češčenje od 8h 
do 9h (kot običajno). 
 
ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA bo v 
dneh od 6. do 10. decembra. Akcijo, 
organizira Župnijska Karitas. Keson bo 
pred župniščem. 
 

PRVA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v petek, 10. 12. ob 20.30h v 
župnišču. 
 

DRUGA ZAKONSKA  ima srečanje v 
petek 10. 12. ob 19h v Maranati.  
 

ŠESTA ZAKONSKA  ima srečanje  in 
romarski pohod s 
sv. mašo pri 
Križni kapeli v 
soboto 11. 12.- 
'start'  ob 18.30h. 

 

  V VEČNOST STA ODŠLA 
JOŽEF MIKŠA iz Rogoze in 
LJUDMILA KEBRIČ iz Radizela.  

 Molimo zanju! 

 

MLADINCI in MLADINKE imajo 
srečanje vsako  soboto ob 19h. 

DEKANIJSKO SREČANJE MLADIH 
bo v Slivnici, 19. 12. ob 19h. 

 

ADVENTNA DUHOVNA PRIPRAVA 

   Prihodnjo nedeljo, 
12. dec. bo med nami 
spovednik. Na razpo-
polago bo od 7.15h 
naprej; pred vsako 
mašo, med mašo in po 
potrebi po sv. maši.  
   Na razpolago bo 

tudi na Dobrovcah med sv. mašo. 
 

MARIJA  BREZMADEŽNA  
Dogmo (nezmotljiv nauk) o 

Marijinem Brazmadežnem 
spočetju je razglasil papež 
Pij IX  8. dec. 1854. Štiri 

leta pozneje, 8. marca 1858, 
se je Marija v Lurdu 

predstavila: Brezmadežno 
spočetje sem. 

Ta praznik nam osvetli pomen 
celotnega adventa. Zrenje brezmadež-
nosti nam sporoča, kakšna svetost je 
namenjena človeku. Ker nam je greh to 
svetost vzel nam jo zopet prinaša Božji 
in Marijin Sin. Advent je zato eno samo 
poslušanje Božjega načrta in odpiranje 
našega srca.                       www  aleteieia fr 

 
LETO SVETEGA JOŽEFA 

 

   Leta 1870 je papež Pij IX. 
razglasil svetega Jožefa za varuha 
vesoljne Cerkve.  

 Ob 150 letnici te razglasitve, 8. 
12. 2020, je Papež Frančišek 
razglasil leto svetega Jožefa, ki se 
konča 8. 12. 2021.  
 

   ''Jožef varuje Cerkev in nadaljuje z 
varstvom Otroka in njegove Matere,'' 
je v nagovoru 24. nov 2021 povedal 
papež Frančišek. ''Tudi danes je 
sveti tesar varuh vseh, ki se trudijo 
za gradnjo dobrih odnosov,'' je še 
dodal sveti oče. 
 

 

Čeprav je bil tih in se je zdel 
neopazen, je Sveti Jožef bil navzoč 
kot osrednji člen v vsej zgodovini 
odrešenja nove zaveze.  
   Jožef, ki izhaja iz Abrahamovega 
rodu je adoptivni, ne telesni Jezusov 
oče. To pojasni njegovo nadmate-
rialno in nadčasovno vlogo varuha 
Jezusove Cerkve. 
   S tem, ko je Jožef varuh Marije in 
njenega telesnega otroka, ki ga je 
posvojil, smo mi kot Marijini otroci 
tudi pod njegovim varstvom. Jožef 
je varuh vsakega od nas in z 
iskrenim zaupnim priporočanjem 
njegovemu varstvu, bomo to varstvo 
tudi čutili.  
  Tudi najbolj obrobni ali zapuščeni, 
stiskani lahko v njem najdejo oporo.  

Po: fr.aleteia.org/2021/11/17 

 

SVETI JOŽEF, 
 

ti, ki si varoval vez  
z Marijo in Jezusom,  
pomagaj tudi nam negovati  
dobre odnose z našimi bližnjimi. 
 

Nihče, naj se ne čuti 
osamljenega ali zapuščenega.  

Naj se vsak spravi s  
svojo lastno preteklostjo,  
naj se spravi z vsemi predniki,  
in naj vsak tudi spozna  
in prizna napake, ki jih je storil 
in naj zlo nima zadnje besede.  
 

Razodeni se kot prijatelj vsem,  
ki se trudijo za poslušnost Bogu.  
 

Kot si v težkih trenutkih bil 
pomoč in opora Mariji in Jezusu, 
enako podpiraj nas na naši poti. 
Amen. 

 Papež Frančišek 
 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

ZANESLJIVOST – Šef vpraša svojo 
simpatično tajnico: ''Kaj je rekla moja 
žena, ko si ji povedala, da bom danes 
imel delo do polnoči?'' – ''Nič 
posebnega. Vprašala je le, če se lahko 
na to zanese.'' 
 

MOLK – ''Moja žena že tri dni ne govori 
z mano.'' – ''Ostani z njo. Tako ženo je 
težko najti.'' 
 

ZAKON - Če v zakonu škriplje, je 
vedno napaka na obeh straneh: pri snahi 
in pri tašči. 


