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ADVENTNO VESELJE IN DELO 
 

   Najmočnejše svetopisemsko občutje 

rešitve je veselje. Tudi danes preroka 

Sofonija in Izaija, kot Pavel v Novi 

zavezi vabijo k veselju.  

   Iz današnje Božje besede prihaja 

dvojno vabilo: prvo je klic k veselju, 

drugo pa klic k spreobrnjenju.   
 

 

   Gre za veselje 
nad rešitvijo iz 
objema ječe, 
veselje obsojenca 
nad opraviče-
njem, veselje nad 
ponovno pridobit-
vijo izgubljenega 

dostojanstva. To doživetje veselja 
pa človeka tudi usmeri k delu: ''tvoje 
roke naj ne omahujejo.'' (prerok Sof) 
 

   Preroki in apostoli oznanjajo veselje, 
ki preraste v odrešenje in usposabljanje 
za večno skupnost z Bogom.  Veselje 
pa se ne more spremeniti v odrešenje 
drugače kot s spremenitvijo srca.  
    Za spremembo  srca  se  odločno  

zavzame Janez Krstnik. Njegove 
besede zvenijo zahtevno. Hvalnice 
in veselje nimajo pomena, dokler ni 
odločne spremembe načina 
življenja. Ne zahteva spremeniti 
poklica; vojaki, davkarji… naj 
ohranijo službe, toda od njih zahteva 
pravičnost, mirobljubnost, spošto-
vanje vsakega človeka. 
   Biti z Bogom pomeni sprejeti v 
naročje svojega srca otroka – 
Jezusa, ki mu niso dali prostora 
ob rojstvu.  
   Jezus lahko tokrat prihaja k 
nam kot berač, covidni bolnik ali 
kakorkoli stiskana oseba, zato je 
Božič brez prizadevanja za  
upodobitev svoje drže po Jezusu 
le folklora. V takem primeru je 
tudi veselje samo toliko minut kot 
gorijo svečke ali diši krožnik. 
Pravi Božič, pa je sprejem Otroka 
- Boga, ki mu dovolimo oblikovati 
naš urnik, naše odnose in to 
zagotavlja trajno veselje.  

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, 12. 12.   

3. ADVENTNA   
7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  pok. iz družin Šnuderl in Marčič 

PONEDELJEK,  13. 12. 7.00 za + rod Ernecl in po namenu (zornica) 

Lucija, dev, muč.  17.30 - za zdravje in Božje varstvo 
TOREK,  14.  12. 

17.30 za + Marijo Lešnik 
  molitev za sinodo Janez od Križa, duh., c. uč. 

SREDA,  15. 12.  
17.30 

za + Anko, Darka in Štefana Jagarinec 
molitev za družine Drinske muč  

ČETRTEK,  16.  12. 7.00 - za duhovne poklice  (in molitev do 8h) 

Adelajda,  
/božična devetdnevnica 

16.30 za + Katico Fingušt  (osmina) 

17.30 za + Antona Pučko 

PETEK,  17.  12. 16.30 za + Franca Ornika (osmina) 

Janez de Matha 17.30 za + Romana Kranerja 
češčenje Najsvetejšega 

SOBOTA,  18.  12.  17.30 za + Štefana Ramota 
molitev za sinodo Gacijan 

NEDELJA, 19. 12. - kvatre 
 

4. ADVENTNA   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Antona Rudolfa in rajne iz družin  
        Rudolf in Blažič 

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

NEDELJA, 12. 12.   
3. Adventna  

9.00 za + Ernesta Koletnika 

SREDA, 15. 12.  16.30 za + Karolino Veber 

NEDELJA, 19.  12.  
4. Adventna 

9.00 za + Štefana in Heleno Verglez 

KAPLJICA ROSE  
 

Potrpežljivost je krepost močnih. 
Ona zgladi številne težave in je kot 

balzam na ranah ter ohranja 
upanje v temnih dneh.  

 

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  

Slivniški župnijski list 
Leto 20, številka 51 12. december 2021 

TRETJA  ADVENTNA  NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

»Kaj naj storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s 

tistim, ki nima nobene, … Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj 

storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte,  

ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«               Lk  3,10.14 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v 
ponedeljek, torek in sredo, toda v 
adventu je nekaj sprememb:  

- češčenje je  
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). 
 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE  
bo v četrtek zjutraj skupaj z Zornico: ob 
7h sv. maša, sledi molitev do 8h. 
 

TRETJA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v petek, 17. 12 ob 20.30h.  
  

ČETRTA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v soboto, 18. dec. ob 9h v 
Maranati. 
 

 DEKANIJSKO SREČANJE MLADIH 
bo v Slivnici v Maranati, 18. 12. ob 19h 
Z nami bo g Mitja Franc Salezijanec  
 

NAROČILA VERSKEGA TISKA 

Sprejema v Slivnici: ga. 
Marija Meglič po prvi 

in po drugi sv. maši  

- na Dobrovcah ga. 
Marija Čander po sveti 

maši - naročnina v 

letu 2022: 

         Družina: 130€ 

Misijonska Obzorja 9,00 € 

Mohorjeve knjige (2023):  51,00 € 

Mohorjev koledar 20,€ 

Ognjišče: 35 € 

Milijonar dobrote za celo leto: 6,00 € 

Prijatelj: 13,80 € 

 

  V VEČNOST So ODŠLI 
KATICA FINGUŠT iz Hotinje vasi  
FRANC ORNIK iz Hotoinje vasi.  
KOLOSOVSKI LJUDMILA iz Radizela  

Molimo zanje! 
 

PRAVICE KRISTJANOV  
V EVROPI 

Mednarodna organizacija OIDAC 
(Observatory on Intolerance and 
Discrimination Against Christians) je 
izvedla anketo v 4-ih evropskih 
državah, kjer so strokovnjaki 
zaznali upad verske svobode. V 
Franciji, Španiji na Švedskem in v 
Veliki Britaniji, je raziskava 
pokazala zaskrbljujoči porast 
nestrpnosti do kristjanov, tako na 
nivoju izražanja vere, kot na 
ravni svobode vesti.  
 

 
 

Strokovnjaki so odkrili omejevanje 
verske svobode, ki prihaja s strani tako 
imenovanih ''laiških oblasti'', ki izvajao 
pritiske posebno na področjih, kjer se 
krščanski in laiški pogled na zadeve 
razlikujeta, kot npr. splav, bioetika ipd, 
Ta vprašanja povzročajo konflikte pri 
izražanju stališča iz strahu pred 
socialnim izključevanjem. Vse 
številnejši so tudi napadi na verske 

objekte, simbole in osebe. Poročilo 
poudari močno vlogo medijev, ki ne 
vodijo normalnega dialoga, ampak 
poglabljajo napetosti.  

www.infochretienne.com/droits-des-chretiens 
 
 

''BOŽIČ'' in ''MARIJA'' PO 
EVROPSKO 

Evropska komisarka za enakost 
Helena Dalli (59 letna evroposlanka iz 

Malte) je dne 2. 12. 2021 
evropskemu parla-
mentu predlagala 
ukinitev uporabe 

izrazov ''Božič'' in nazive ''dame in 
gospodje'', kot tudi osebno ime 
''Marija''. Njena teza se naslanja na 
dejstvo prisotnosti različnih kultur v 
Evropi. Zato predlaga, da se izraz 
Božični prazniki zamenja s ''čas 
počitnic'', saj meni, da mnogi Evropejci 
niso kristjani in Božiča ne praznujejo. 
Naziv ''dame in gospodje'' bi 
nadomestila z ''dragi kolegi''. Helena 
predlaga tudi, da bi ''tipično krščanska'' 
osebna imena kot ''Marija in Janez'' 
nadomestili z npr. ''Malika in Julio''.  
   Ta predlog je sprožil ostro polemiko 
(francoska predsedniška kandidatka 
Marine le Pen ji očita, da ''ti tehnokrati 
nam hočejo vzeti identiteto'') in je gospa 
Helena čez nekaj dni predlog umaknila. 

www.cnews.fr/monde/2021-12-02    
 
 
 

PRED TEBOJ SEM GOSPOD  
kot prazna hiša, 
hiša ki čaka.  
Skromna, revna hišica.  
 Hvaljen bodi Gospod  

za to revščino.  
Če se njen strop zruši,  
bo omogočil vstop svetlobe,  
če se stene sesedejo,  
bo odprta pot Tvojemu Duhu,  
če je moja hiša prazna,  
ima možnost, da te sprejme. 
 

Gospod, glej to mojo hišico.  
Darujem ti jo; izročim Ti jo  
z vso njeno revščnino, da jo 
napolniš s Tvojo navzočnostjo.  
 

Ti Bog, ki odpuščaš, 
ki ne rečeš: ‘’pospravi, uredi in 
pridem’’ Ne, ti prihajaš in nered 
 v moji hiše te ne prestraši. 
 

Pridi Gospod! Že dolgo te ta hiška 
čaka.  Prazna bo toliko časa 
dokler se ne boš v njej naselil ti. 
Ti.  Maranatha, pridi Gospod 
Jezus.               Père Georges Madore 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

ČISTOČA – Če bi res vsak pred svojim 
pragom pometal, bi cel svet bil čist.  
 

ŠOLA  – Dedek gre po malo Majo v 
šolo. Med vožjo jo vpraša, kako je bilo 
v šoli. Maja odgovori: ''Vse je bilo v 
redu, samo škoda, da učiteljica tako 
malo ve. Kar naprej nas izprašuje.'' 
 

ZDRAVNIK – Dva povabljena na 
večerni zabavi se pogovarjata: ''Ali veš, 
da ima naša gostiteljica dva 
zdravnika?'' – Drugi: ''Kako to?'' – 
''Enega starega, če je bolna in enega 
mladega, če kaj potrebuje.'' 


