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SILNA MOČ IN VELIČINA VERE 
 

   Pred svojim rojstvom je Jezus bil 

dvakrat na poti v smeri Jeruzalema. 

Prvič, ko Marija gre k Elizabeti in drugič, 

ko gre v Betlehehem, kjer se je rodil.  

Pozneje je Jezus rekel: ''Jaz sem pot…'' 

   Potovanja v Svetem pismu niso le 

prehajanje iz kraja v kraj ampak ima 

vzvišeni pomen. Kot se pred rojstvom 

osvetljuje pot v Jeruzalem, tako bo 

potem Veselo oznanilo Evangelija sve-

tilo iz Jeruzalema na vse strani sveta.  
 

 

 
 

   Marija gre v Jeruzalem (Elizabeta je 

živela cca 6 km pred mestom), kar 
spominja na prenos skrinje zaveze v 
času kralja Davida.  
   David je pred vnosom skrinje zaveze 
v Jeruzalem vesel plesal pred skrinjo in 

hvalil Boga za blagor Postave; sedaj 
Janez Krstnik v telesu matere ''zapleše 
sveti ples'' veselja.  Elizabetina hvalnica 
se v besedah zelo ujema s hvalnico 
kralja Davida.  
   Marija je prava Skrinja zaveze, 
živa priča navzočnosti Boga sredi 
stiskanega ljudstva. Ona zagotav-
lja človeštvu prisotnost Boga, ki bo 
zmagovalec ned vsem zlom. Njena 
moč vere je odprla pot Odrešeniku. 
 

   To je potovanje Veselega ozna-
nila, ki se začne v intimnosti oseb-
nega in družinskega življenja: v 
domači hiši, med starši, med 
sorodniki. Normalno je torej, da 
je družina temeljna prenašalka 
vere. Vsega tega niso dojeli ''velike 
kronane glave'' v Jeruzalemu, pač 
pa ponižni in skromni ljudje.      

 Pri Bogu ima vrednost temeljna 
razpoložljivost Zanj: ''Naj se mi 
zgodi po tvoji besedi,'' reče Marija; 
in ko prihaja križ, Jezus reče: 
'''Oče zgodi se Tvoja volja.'' 

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, 19. 12.   
4. ADVENTNA   

7.30 - za žive in rajne farane  

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

PONEDELJEK,  20. 12. 7.00 za + Angelo Murko (zornica)  

Vincencij Romano, duh. 17.30 za + družini Kolman in Pungračič 
TOREK, 21. 12.  

17.30 za + Ljudmilo Kolosovski (osmina) 
 molitev za sinodo Peter Kanizij, duh. c. uč. ;  

SREDA,  22. 12.  
17.30 

- za zdravje in Božje varstvo 
molitev za družine Frančiška Cabrini  red ust 

ČETRTEK,  23.  12. 7.00 - za rešitev iz epidemije  (molitev do 8h) 

Janez Kancij, duh 17.30 - v zahvalo  božična devetdnevnica 

PETEK,  24.  12. 16.30 za + Danijela Sušeca (osmina) 

Adam in Eva -  Sveti večer  18.00 za + Vero in Martina Lapuh ter Dušana Kikl 

SOBOTA,  25.  12.  BOČIČ 
24.00 za + Darka in Štefana Jagarinec 

7.30 za  žive in rajne farane 

ROJSTVO  GOSPODOVO 10.30 za +starše Bandur in brata Jožeka 

NEDELJA, 26. 12. . 
 

sv Štefan / SVETA DRUŽINA   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Janeza, Štefko, Ludvika Kolbl, starše 
        Jerič ter brata Mirota in Francija   

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

NEDELJA, 19. 12.   
4. Adventna  

9.00 za +  Štefana in Heleno Verglez 

PETEK, 24. 12.  (polnočnica) 20.00 za + Slavico Hercog 

SOBOTA 25. 12 - BOŽIČ 9.00 za + Elizabeto Ražman 

NEDELJA, 26  12.  
SVETA DRUŽINA 

9.00 za + Beno Brodej 

KAPLJICA ROSE  
 

Naša moč prihaja od Boga. 
Naše upanje je v Bogu. 

Naše življenje je v Božjih rokah.  
 

www: pinterest,;espère en dieu 

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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ČETRTA  ADVENTNA  NEDELJA  in BOŽIČ 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

…blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati 

mojega Gospoda? »Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, 

se je dete v mojem telesu od veselja zganílo. Blagor ji, ki je verovala,  

da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«              Lk  1,44.-45 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v 
ponedeljek, torek in sredo: - 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.  
 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA Dnevi 
pred Božičem so namenjeni krepitvi 
naše ljubezni, da Boga v druženju z 
njim v molitvi, v zakramentih in 
dobrodelnosti. Redne sv. maše so 
zvečer, v ponedeljek in četrtek pa tudi 
zornice ob 7h.  

POLNOČNICA V župnijski cerkvi bo 
prva ob 18h, in druga ob 24h. Obakrat 
bodo mladi 15 min pred sv. mašo 
uprizorili kratko božičnico. Prav tako 
bodo božičnico 15 min pred 20h izvedli 
mladi na Dobrovcah.  

BETLEHEMSKA LUČKA MIRU  bo 
na razpolago pri polnočni maši  v 
Slivnici in na Dobrovcah. 
 

KOLEDOVANJA zaradi epide-
mije ne bo, vaš dar za misijone 
pa v času od Božiča do Treh 
kraljev lahko oddate v cerkvi v 
škatlo 'TRIKRALJEVSKA AKCIJA' 

(za kovinskimi vrati) in si sami 
vzamete nalepko in podobico.  
 

  V VEČNOST So ODŠLA 
DANIJEL SUŠEC iz Hotinje vasi,  
ANA TRPIN s Slivniškega Pohorja, 
IVO  FINGUŠT iz Hotinje vasi. 

Molimo zanje! 

 

 BLAGOSLOV DOMOV  V božičnem 

času bo ob upoštevanju 

navodil glede epidemije 

blagoslov domov tam, kjer 

boste to želeli. Za obisk se dogovorite z 

župnikom (031 590 556).  
 

NAROČILA VERSKEGA TISKA 

Sprejema v Slivnici: ga. 
Marija Meglič po sv. 

maši ; - na Dobrovcah ga. 
Marija Čander po sv. 

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 € 

 

BOŽIČ – BOG Z NAMI  
 

   Že drugo leto nam obhajanje Božiča 
v polnem druženju pred Božjim 
otrokom, našim Odrešenikom, ovira in 
omejuje epidemija. Kljub vsem 

zunanjim predpisom, 
pa je Bog navzoč  
med nami v vsej svoji 
vsemogočnosti in 
svetosti, s katero nas 
hoče odrešeti in 
razveseliti.   

   V času, ko je Rimu vladal cesar 
Avgust, v Judeji Herod, v jeruzalem-
skem templju Ana in Kaifa,  je Bog brez 
ovir zaznal iskrenost srca Marije, 
Jožefa, pastirjev in drugih prijaznih 
ljudi, čeprav jih mi po imenih ne 

poznamo. Božji Sin je izbral to prese-
netljivo pot, da je prišel med ljudi brez 
velikih obcestnih slavolokov in 
utripanjočih luči. Toda tam, kjer je  v 
človekovem srcu gorela luč vere, luč 
ljubezni do njega, je vstopil. 
   Ta zgodovinska izkušnja človeštva se 
ponavlja vse do 
danes in nas vabi 
poiskati pot, da ga 
odkrijemo in 
sprejmemo. Božič 
bo v prvi vrsti 
osebno srečanje z Njim v iskreni 
ljubezni. Tako srečanje bo gotovo vsem 
prineslo izredno veselje v srce, katerega 
človek ne more ohranjati samo zase 
ampak bo spet iskal pot, način, da z 
njim obogati druge, bližnje in tudi 
oddaljene, s tem pa se veselje množi.  

VSEM FARANOM,  

BRALCEM ŽUPNIJSKEGA LISTA  

IN VSEM LJUDEM ŽELIM 

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ  

IN OBILJE BLAGOSLOVA  

V NOVEM LETU 2022!  
Vaš župnik  

    
 

BOG Z NAMI  
 

Božična noč je. Sliši se… 

šumljanje papiraja od daril,  

sliši se smeh, zven krožnikov  

ob slovesni večerji,  

vse migleta in prasketa…  
 

Pogledam skozi okno, 

 vidim ples snežink in 

 začutim nežnost te noči. 

Jezus: otrok in Bog! 

Ti si nas zbral; 

kako si nam podoben, 

prihajaš živet z nami.  
 

Blagoslovljen Božič vsem  

prebivalcem planeta! 

Dobrodošel med nami Jezus,  

od kar si Ti z nami, je Bog z nami.  
 

Tvoja svetloba osvetli obraze  

vseh ljudi; žalostne potolaži, 

 nesrečne osrečuje,  

to je Božič - prinašalec radosti. 
 

Božič praznujem!  

Poln sem daril. In Ti, Gospod, 

prihajaš brez hrupa,  

eden izmed nas, brezdomec, 

pa vedar ti omogočaš  nasmeh,  

ki daje doživeti pravo veselje 

 in pravo srečo.  
              www: croire.la-croix. 

 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

LOČITEV – ''Kako neverjetno in 
nepravično je razsodil sodnik mojo 
ločitev. Otroke je dodelil možu, pa 
sploh niso njegovi.''  
 

 ŠKOTSKI učitelj kemije razlaga: ''Tu 
imam kislino. Ali bo kislina razžrla 
kovanec?'' - Razred enoglesno: ''Ne.'' - 
Učitelj. ''Zelo dobro. In zakaj ne?''. – 
''Ker ga vi gotovo be boste vrgli notri.'' 
 

MIKLAVŽ – ''Zakaj je Miklavž vsako 
leto moški?''  –  ''Ker nobena ženska ne 
bi vsako leto oblekla enake obleke.''  


