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V ZAČETKU JE BILA BESEDA  
 

   Prerok Izaija napoveduje, da ''se bo 
Gospodova gora dvigala nad vse 
gore…''(Iz 2,2). To ''pogorje'' je zgodo-
vina razodetja, ki zajema tudi velike 
preroke kot Abraham, Mojzes, David, 
Janez Krstnik. To so kot gore, ki se 
dvigajo višje od številnih drugih.  
 
 

  Nad vse te 'preroške gore' pa se dviga 
''Gospodova gora'', ki je razodetje 
Jezusa, kot ga prinaša današnji evan-
gelij: ''V začetku je bila BESEDA, bila je 
pri Bogu in bila je Bog…'' (Jn 1,1) 
 

   To je razodetje, ki zajema začetek 
sveta. Ko je Bog spregovoril, je nastalo 
nebo in zemlja in vse drugo. BESEDA je 
bila vzrok stvarjenja. Bog stvarnik se je  
Mojzesu razodel: ''JAZ SEM.'' 
   Z isto besedo se Jezus predstavi 
Judom: ''Prej ko je bil Abraham SEM 

JAZ''. Nadalje jim reče: ''Vi ste od tu 
spodaj, JAZ SEM od zgoraj; če ne boste 
verovali, boste umrli v vaših grehih'' (Jn 

8,24). Ko so prišli po Jezusa v Getsemani, 
jim je rekel: ''JAZ SEM'' in po tej besedi 
so popadali na tla (Jn 18,6).   

 
 

   Učlovečenje Božje BESEDE je 
razodetje Boga in vabilo nam, da 
se ga oklenemo, ker On, ki drži 
svet v rokah, človeka tako ljubi, 
da zapusti nebeško slavo in pride 
kot Dobri pastir iskat ''izgubljeno 

ovco'', mene in 
tebe – vse nas.  
 

   Učlovečenje 
Božje Besede je 
za človeštvo 

enkratna 
priložnost, da 
Njega ki ''JE'' 

sprejmemo ponižno, spoštljivo in 
ljubeče kot Mojzes, ki si sezuje 
čevlje, kot kralj David, ki ga 
imenuje ''Gospoda'' ker Jezusova 
''gora'' svetosti neskončno presega 
njegovo ''goro'' kraljevske slave; 
kot Janez Krstnik, ki reče: ''Bil je 
prej kot jaz. On mora rasti, jaz pa 
se manjšati.'' Jezus presega pre-
roke, vandar nas preroki učijo, 
kako naj se Jezusa oklenemo.  

                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, 2. 1. 2022 
2. po BOŽIČU 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Anko Jagarinec 
PONEDELJEK, 3. 1. 

17.30 za + Marijo Lobnik 
Jezusovo ime 
TOREK, 4. 1.  

17.30 
- za zdravje  

molitev za ljudski misijon Elizabeta Seton, rdovnica 

SREDA, 5. 1. 
17.30 za + Ernestino in Mitjo Deleja  

Janez Nepomuk, šk 

ČETRTEK, 6. 1. - Trije kralji 10.30 za + Angelo Murko           -  blagoslov vode 

GOSPODOVO  RAZGLAŠENJE 

Gašper. Miha, Boltežar 

16.30 za + Zvonka Brodnjaka (osmina) 

17.30 
za + Alojza Greifa ter starše Uršič in Greif 

 blagoslov vode 
PETEK, 7. 1.    –   prvi petek 

17.30 
za + Milico in Antona Režek  ter Boštjana  
        Kotnika             pobožnost prvega petka Rajmond Penjafort., duh. 

SOBOTA, 8. 1.  -  prva sobota 16.30 za + Emilijano Krlej  (osmina) 

Severin Noriški, red. 17.30 za + Oskarja Zidariča in sorodnike 
 pobožnost prve sobote 

NEDELJA, 9. 1.  7.30 - za žive in rajne farane 

JEZUSOV KRST  10.30 za + Jožeta Breznika in Jožeta Juharta 

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

NEDELJA, 2. 1.  

2. po BOŽIČU 
9.00 za + Karolino Veber 

SREDA, 5. 1.  16.30 
za + Štefanijo Kac 

 blagoslov ''trikraljevske vode'' 

PETEK, 7. 1. - prvi petek 16.30 za + Marijo Jakolič 
NEDELJA, 9. 1.  

JEZUSOV KRST 9.00 za + Maksa Kontarščaka in starše Orač 

KAPLJICA ROSE  
 

Za vero v Boga je potrebna milost. 
To milost Bog v svoji dobroti dá 
vsakemu, ki ne postavlja ovir.  

 

Chanoine Hubert 

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  
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 2, NEDELJA PO BOŽIČU – TRIJE KRALJI 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda  
je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo  

po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.  
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.         Jn 1,1-3 
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 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.  
 

PRVI PETEK Ta teden je prvi petek. 
Obisk bolnikov in obhajilo na domu bo 
kot običajno. Povejte imena tistih, ki jih 
naj duhovnik obišče, pa jih doslej še ni.  
 Pobožnost prvega petka bo po večerni 
sv. maši.  Pobožnost PRVE SOBOTE bo 
v soboto po večerni sv. maši. Vabljeni ! 
 

 BLAGOSLOV DOMOV  do svečnice bo 

blagoslov domov tam, kjer 
boste to želeli. Za obisk se 

dogovorite z župnikom (031 
590 556).  

BLAGOSLOV VODE Na praznik Sv. Treh 
kraljev je primerno, da prinesete k sv. 
maši vodo za blagoslov. Ta voda se 
uporablja za pokrižanje ob odhodu od 
doma ali vrnitvi, pred spanjem, 
pokropitev doma ipd.  
 

 V  VEČNOST  SO  ODŠLI 
ZVONKO BRODNJAK iz Hot. vasi in 
EMILIJANA KRLEJ iz Hot. vasi. 
FRANC BUKOVEC iz Hot. vasi. 

Molimo zanje!  
 

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€ 
Ognjišče: 35 €           Prijatelj: 13,80 €   

Misijonska Obzorja 9 € 
Mohorjeve knjige (2023):  51,00 € 

Mohorjev koledar 20,€ 

Milijonar dobrote za celo leto: 6,00 € 
 

 ODMEV IZ DOMA SENECURA 
 

Na sveti večer (v petek, 24.12.) smo v 
Domu Senecura imeli prvo srečanje s 
tamkajšnjimi stanovalci in osebjem.  
  V sklopu postavitve  jaslic in uvodnim 
besednim Bogoslužjem smo izmenjali 
tudi nekaj prijaznih besed, v 
prihodnosti pa bo tam občasno tudi 
daritev sv. maše.  
   Odziv na naš obisk je v zapisu direk-
torice Doma, gospe Tanje Žmauc:  
 

 
''Spoštovani, 
V SeneCura Domu starejših občanov 
Hoče-Slivnica se iskreno zahvaljujemo 
za čudovite jaslice, ki jih je za nas 
izdelal gospod Roman iz Radizela. S 
postavitvijo jaslic, blagoslovom le-teh 
in kratkim bogoslužjem, smo našim 
stanovalcem obogatili božični dan ter 
naredili primeren uvod v božično-
novoletne praznike.  
Še enkrat iskrena hvala, čudovite 
praznike in vse dobro v prihajajočem 
letu.                                   Tanja Žmauc 

 

GLEJTE TRIJE KRALJI 
   Po tem, ko je sv. Frančišek Asiški 
uvedel jaslice, so kristjani na zahodu 
obhajanju Božiča - prihodu Božjega 
Sina med nas - dali večji poudarek. Ob 
tem je praznik Sv. Treh kraljev ohranil 
svoj veliki pomen razglašenja. Narodi 
so v Jezusu prepoznali odrešenika.  
   Trije kralji so poznani tudi pod 
nazivom Modri. Njihovo iskanje odre-
šenika je modro dejanje. Kljub vsemu 
pa pobuda prihaja od Boga. Zvezda 
repatica je sporočilo.  
 

 
 

Pri vsem je izredno pomembna uporaba 
časa. Modri so si vzeli čas. Medtem pa 
sodobni človek hitro najde vsakovrstne 
izgovore, da ne gre iskat Gospoda...  
   Hvala Bogu, da so vedno ''Modri'' 
med nami. To so učenjaki, ki iskreno 
iščejo resnico, umetniki, ki hočejo 
lepoto, ki je odsev Božje lepote, delavci 
za mir, ki hočejo pravičnost in blagor 
vseh, to so molivci, ki hrepenijo po tem, 
da se Bogu izkazuje čast.  
   Trije kralji nas učijo, da je Boga 
treba iskati. Bog je vedno pred nami. 
Zvestoba hoji za Njim pripelje do cilja. 
Na poti je vedno možnost napačnega 
koraka, ko mislimo in določamo, kje in 
kako bomo našli Boga (palača? hlev?). 
   Njihova darila so pouk: 
 zlato, je vabilo k nudenju material-
ne pomoči ubogim in za delo Cerkve;  

 s kadilom nas vabijo k molitvi, ki se 
naj kot prijeten vonj dviga k Bogu;  
 mira, mrliško olje, nas navaja k 
skrb za umirajoče; za njihov dušni 
blagor. 
 
PO TVOJI MILOSTI, GOSPOD,  

naj mi praznik Razglašenja 

prinese jasen in čisi pogled, 

močno voljo in gorečo ljubezen,  

da bom v tem svetu opazil 

uresničevanje Tvoje volje  

in Tvoje ljubezni. 
 

Naj bo moja duša v stanju  

zaupnega pričakovanja  

usmerjena k Tebi  

in tebi predana.  

 Naj se moj razum usposobi 

zaznavati Tvojo veličino,  

ki me obdaja. 
 www.cursillos.ca 

 

  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

APETIT – Gospa Novakova je kolegico 
povabila na večerjo. Ko sta dami malo 
sami, gostja z nasmehom reče: ''Tvoj 
mož ima pa blagoslovljen apetit.'' - Ga. 
Novakova: ''Moraš ga enkrat povabiti k 
sebi na večerjo, potem boš ti videla…'' 
 

ŽENA telefonira možu:  ''Kje si?''  – On: 
''V gostilni.'' – Ona: ''Skuhala sem. Če 
ne prideš v 20-tih minutah, bom hrano 
dala psu.'' – On: ''Pusti psa pri miru, saj 
ti ni nič naredil.'' 
 

''VOZNIKI, bodite previdni. V praznič-
nih dneh mnogi možje pijejo alkohol in 
prepustijo volan svojim ženam.'' 


