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SV. DRUŽINA  

 

V BOŽJI HIŠI DOMA 
 

   Jezus vrši razodetje samega sebe, ko 
razglasi, da je doma v templju - v božji 
hiši – v hiši, ki pripada Bogu. V tej hiši 
preizkušena družina spet najde mir.  
   To je vsem nam priložnost, da se 
zamislimo o življenju vere in življenju 
ljubezni do bližnjih.  

 

   Življenje 
odnosov v 
ljubezni in 
veri je temelj 

prenašanja 
človeških in 

verskih 
vrednot na 
mlajši rod.  

 

    Jezus je v teh vrednotah napre-
doval, ker je bil z njimi obdan v dru-
žinskem okolju – odnos med Marijo 
in Jožefom. Nazareška hiša je bila 
center za učenje oz. za napredovanje 
v ''modrosti in v milosti''.  
   Božja beseda nas spomni na 
vrednost verske tradicije v družini. 

Prenos človeških in verskih vrednot 
je bistvo vzgoje otrok. Podatek, da 
so ''vsako leto'' hodili na romanje, 
kaže, da je pomembna zvestoba.  
   Evangelij nam predstavi še en 
vidik družinskega življenja. Kljub 
vsem naporom staršev in 
njihovemu dobremu zgledu, ki ga 
dajejo, otrok hoče imeti svojo 
lastno izkušnjo. Samostojni 
koraki so nujni za dozorevanje. S 
prvimi samostojnimi koraki otrok 
pokaže v katero smer hoče iti. 
Tam je še možen popravek, bolj 
ko pa odide globoko na 
''samostojno pot'', bolj se možnost 
popravkov zmanjšuje.  

   Praznik Svete Družine daje spo-
znanje, da sta Marija in Jožef otroku 
doprinesla enkratni delež pri njego-
vem razvoju. Marija tudi ni vsega 
razumela, toda ohranjala je v 
svojem srcu in je v polnosti ra-
zumela šele na Kalvariji. Trplje-
nje nam najbolj širi spoznanje.  

                     župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 
S L I V N I C A  -  za udeležbo pri sv maši je obvezen pogoj PCT   

NEDELJA, 26. 12. 
SVETA  DRUŽINA 

7.30 - za žive in rajne farane  

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

PONEDELJEK, 27. 12. 
17.30 - v dober namen  JANEZ  EVANG.,  APOSTOL  

TOREK, 28. 12.  16.30 za + Ano Trpin  (osmina) 

NEDOLŽNI OTROCI, muč 17.30 za + Štefana Lešnika  

SREDA, 29. 12./ 16.30 za + Ivota Fingušta  (osmina) 

David, kralj 17.30 za + Alojzijo Mom 

ČETRTEK, 30. 12.- 2020 16.30 za + Magdaleno Beras  (osmina) 

Feliks I., papež 17.30 za + Katarino Žigart 

PETEK, 31. 12. 2021 - staro leto, 
17.30 

za + Eriko Štabuc in Antona Rihtarja 
zhavalna pesem Silvester, papež     

SOBOTA, 1. 1. 2022– NOVO LETO  7.30 - za blagoslov v družini (Gungl) 

 MARIJA  BOŽJA  MATI 10.30 za + Nežo Cvetko in sorodnike 

NEDELJA, 2. 1.  7.30 - za žive in rajne farane 

2. po božiču  10.30 za + Anko Jagarinec 

D O B R O V C E  –  za udeležbo pri sv maši je  obvezen pogoj PCT 

NEDELJA, 26. 12.  

SVETA DRUŽINA 
9.00 za + Beno Brodej 

PONEDELJEK, 27.  12 16.30 za + Andro Perneka  (osmina)  

PETEK, 31. 12. – staro leto 16.30 za + Štefanijo Kac  (zahvalan pesem) 

SOBOTA, 1. 1. '22; Novo leto 9.00 za + Marijo Jakolič  
NEDELJA, 2 1.  

2. po božiču 9.00 za + Karolino Veber 

KAPLJICA ROSE  
 

Božič ni le en dan v letu,  

Božič je stanje duha. 
 

 Calvin Coolidge ( ameriški politek+1933)  

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  

Slivniški župnijski list 
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 SVETA  DRUŽINA 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

»Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je 
mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se 
je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati  

je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu.          Lk 2,,27-30 



26. dec. '21 26. dec. '21 

2 3 

SV. DRUŽINA  SV. DRUŽINA  
 

 

BRALCEM  ŽUPNIJSKEGA  LISTA 
ŽELIMO ZDRAVJE 

IN BLAGOSLOV  
V NOVEM  LETU  

2022 ! 
 

 ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v 
ponedeljek, torek in 

sredo od 8h do 9h v 
Maranati. Verniki 
vabljeni, da bi sprejeli 
dežurstvo molitve eno uro  

ali vsaj pol ure na teden.  
 

KOLEDOVANJE  LETOS ODPADE,  
kdor pa želi darovati za pomoč 
misijonom, lahko svoj dar odda v temu 
namenjen nabiralnik, ki bo od Božiča 
do Treh kraljev pri vhodu v cerkev in si 
sam vzame Trikraljevsko nalepko.  
 

 V VEČNOST STA ODŠLA 
MAGDALENA BERAS iz Orehove vasi 
PERNEK ANDRO iz Skok  

Molimo za rajne! 

 

 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).  
 

ZAKRAMENT  SV ZAKONA 
STA PREJELA  

GREGOR POLIČ IN 

ADRIJANA KRIŽAN 

Novoporočencema  

                          iskreno čestitamo! 

 

NOVI KRISTJAN 
JAKOB POLIČ s Slivniškega Pohorja. 

Srečnim staršem čestitamo!  
 

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 € 
 

DOM  STAREJŠIH  OBČANOV  
- SENECURA - ODPRL  VRATA 

 

   Te dne je Dom sprejel prve stano-
valce, ki bodo preskrbljeni za dostojno 

življenje. Vzporedno 
s prizadevanji 
vodstva doma in 
raznih služb, ki 
skrbijo za dobro 

počutje  stanovalcev vsem izreka 
doborodošlico tudi župnija Slivnica. V 
zavesti, da človek ne živi samo od kruha 

ampak od božje besede, se bomo 
potrudili, da bomo na voljo za gojitev 
in krepitev duhovnega življenja. 
Cerkvena vrata so odprta vsem, ki bodo 
želeli narediti obisk, župnik pa je tudi 
na razpolago za obisk v Domu.      žpk 
 

TA BOŽIČ naj nas upodobi 
po Jezusu, 
naj odpre naša srca in našega 
duha petju angelov v Betlehemu. 
‘’ Slava Bogu  na višavah.’’ 
 

Ta Božič naj nam okrepi  
zavest naše poklicanosti  
biti pričevalci in poslanci Jezusa, 
kneza  miru. 
 

Ta Božič naj nas naredi bolj  

aktivne za izkazovanje časti Bogu 
zaradi čudovitih darov,  
ki jih prejemamo iz Njegovih rok 
in naj nas uči to deliti naprej. 
 

Ta Božič naj nas uči odpuščati 
brez omejitev,  
da bomo v naših nasprotnikih  
videli od Boga ljubljene  
brate in sestre. 
 

Ta Božič naj nas upodobi  
po Jezusu zmagovalcu nad 
skušnjavami in zlom. 
 

Ta Božič naj nas napolni  
z veseljem, ki bo sevalo v okolico  
zaradi sprejema  
Božjega ljubljenega Sina. 

 

Charles Wachenheim; www.coopdonbosco.be  

 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

ZASLUŽEK - ''Mladi mož, ti bi rad 
zaprosil za roko moje hčerke? Ali sploh 
dovolj zaslužiš, da bi poskrbel za hrano 
žene?'' - Fant: ''Zaslužim dovolj, da bi 
hranil dve ženi.'' – Oče dekleta: 
''Odlično. Torej vzemi še njeno mamo.'' 
 

KOLEGA se srečata. Prvi reče: ''Kako, 
da si ti še vedno samski?'' – Drugi: 
''Iskren bom. Pogosto mislim na tvojo 
ženo.'' - Prvi: ''Na mojo ženo? Ti lump.'' 
– Drugi: ''Ne, ne, samo strah me je, da 
bi dobil tako kot je tvoja.'' 
 

SLON - ''Ali veš, da slon vodo zavoha 
že na 5 km?'' –  ''To ni nič takega. Jaz 
pivo tudi voham na 5km.'' 

STATISTIKA Za leto 2019 Za leto 2020 Za leto 2021 

KRSTI 
27 otrok, - 7 zakons. 
14 dečkov 

13 deklic 

14 otrok, - 7 zakonskih 
  6 dečkov  in 

8 deklic 

34 otrok, - 13 zakonskih 

  16 dečkov  in 

18 deklic 

PRVOOBHAJ. 29 prvoobhajancev 28 prvoobhajancev 12 prvoobhajancev 

BIRMA 29  birmancev 21 birmancev 25 birmancev 

POROKE  5 parov 4  pari 3  pari 

 
POGREBI 

Pogrebov 58 
    26 moških 
    32  žensk 
 previdenih 8 oseb 

Pogrebov 63 
  33 moških in  
  30 žensk 
Previdenih 8 oseb 

Pogrebov 73 

 31  moških in  

 42  žensk 

Previdenih 11 oseb 

VEROUČENCI 
Vpis septembra 
(brez 9. razr.) 

Vpisanih otrok  193 
- Slivnica 128 
- Dobrovce 65 

Vseh vpisanih 159 
- Slivnica 102 
- Dobrovce 57 

Vseh vpisanih 157 

- Slivnica 109 

- Dobrovce 58 

BLAGOSLOV 
DOMOV  

18 družin Ni bilo izvedljivo Ni podatka 


