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Jezusov krst 

 

KRŠČENI V NJEGOVO IME  
 

   Božični praznik nam je približal 
novorojenčka – Jezusa učlovečenega 
Boga. Praznik Razglašenja je tega 
otroka predstavil svetu. Ob Jezusovem 
krstu v Jordanu pa se človeštvu 
naznanja solidarnost, ko se odpira 
dostop do rešitve od grehov. 
 

 
 

 

   Jezus je stopil v Jordan na kraju, 
kjer je Janez krščeval množice 
drugih ljudi. To je tudi znamenje. 
Jezus je stopil je v globino reke na 
istem kraju kot drugi ljudje, ki so  
imeli globoko željo in odločnost, da 
bi zapustili grehe. Ta globina reke 
pomeni tudi globino človeške bede, 
grehov človeštva. Jezus stopi tja, 
kjer so se nakopičili grehi. Prišel je, 

da nas reši. Že tu sprejme breme, ki 
ga bo nekoč nesel na križ.  
   Ko je stopil iz vode, so se odprla 
nebesa. Sveti Duh se je spustil nad 
jordanske vode, kot je ob stvarjenju 
sveta vel nad vodami.  
 

Bog Oče prelomi tišino, dá se slišati 
navzočim, Sveti Duh se pojavi v vidni 
podobi goloba. Tako Očetov glas, kot 
podoba Svetega Duha so osredotočeni 
na Jezusa, ki prihaja, da človeka reši 
pred peklom in ga pripelje k Očetu.  
 

   Krst naznanja rešitev pred 
peklom. Omogočeno nam je, da 
Jezusa izberemo za Mesija, da 
prejmemo istega Svetega Duha 
kot se je spustil nad Jezusa in 
istega Boga kot Jezus kličemo za 
Očeta. Zato je naša rešitev v 
krstu, v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha. S tem postanemo z 
Jezusom povezani po istem Duhu 
in Božja volja vstopa v naše 
življenje in s tem tudi življenje z 
Njim.   

                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, 9 1. 2022 
JEZUSOV KRST 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  Jožeta Breznika in Jožeta Juharta 

PONEDELJEK, 10. 1. 
17.30 za + Stanka Klajderiča 

Gregor Niški, šk, c. uč 
TOREK, 11. 1.  

17.30 
za + Antonijo Rečnik  

molitev za ljudski misijon Pavlin Oglejski II., šk 
SREDA, 12. 1. 

17.30 za + Marijo Šobernik 
Tatjana (tanja) , muč 

ČETRTEK, 13. 1. -  
17.30 

za +  Marijo Kotnik 
 molitev za duhovne poklice Hilarij (Radovan), šk, c. uč 

PETEK, 14. 1.   16.30 za+ Franca Bukovca (osmina) 

Odon (Oton) iz Jurkloštra 17.30 
za + Hermino Zabret 

češčenje Najsvetejšega 

SOBOTA, ¸15. 1.  16.30  za  Ladislava Horvata (osmina) 

Mihej in Habakuk, preroka 17.30 za + Nado Ritlop 

NEDELJA, 16. 1.  7.30 - za žive in rajne farane 

2 MED LETOM  10.30 za + Ivota Fingušta 

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

NEDELJA, 9. 1.  

JEZUSOV KRST 
9.00 za +  Maksa Kontarščaka in starše Orač 

SREDA, 12. 1.  16.30  - za zdravje 

ČETRTEK, 13. 1. - 16.30 za + Karolino Veber 
NEDELJA, 16. 1.  

2. MED LETOM 9.00 za + Terezijo in Ivana Reich 

KAPLJICA ROSE  
 

Spoštovanje se daje tistim,  
ki si ga zaslužijo, ne tistim,  

ki ga zahtevajo.  
 

www; Lesbeaux proverbes.com 

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 
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 JEZUSOV  KRST 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Odprlo se je nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni 
podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si 
moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«.         Lk 3, 21-22 
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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.  
 
PETA ZAKONSKA skupina ima 
romarski pohod danes, v nedeljo  9. 1. 
ob 16h izpred Maranate do Križne 
kapele. 
 

ŠESTA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v soboto, 15. 1. ob 19h.  
 

SEJA ŽPS in GOSPODARSKEGA sveta  
bo v torek 18. 1. ob 18.30h. Če ne bo 

možno v živo, 
pa bo srečanje 
na Zoom-
povezavi.  

 

  V   VEČNOST   JE   ODŠEL  
LADISLAV HORVAT iz Oreh. vasi. 

Molimo zanj!  
 

NAROČILA VERSKEGA TISKA 

PROSIMO, DA VERSKI TISK NAROČITE 
DO 15. JANUARJA 

 

V Slivnici Sprejema: ga. 
Marija Meglič po sv. maši; 
- na Dobrovcah ga. Marija 

Čander po sv. maši;  
 

MILIJONAR DOBROTE je 

akcija revije Ognjišče, ki pomoč 

nudi potrebam v misijonih in tudi 

doma. Dar 6.-€ je ''milijonar'' za 

eno leto. Ena 
oseba lahko 
daruje več takih 
''milijonarjev''. 

Skupno število 
po župnijah je 
objavljeno v 
Ognjišču.  

 
CERKEV NA ARABSKEM 

POLOTOKU 
 Sredi mošej in minaretov na robu 
mesta Manama, ki je glavno mesto 
kraljevine Bahrajn, je bila 9. 
decembra odprta nova katedrala 

imenovana ''Our 
Lady of Arabia''. 
To je največja 
cerkev na 

Arabskem 
polotoku.  

(maketa – cerkev v  projektu) 
 

Bahrajn je otoška država, ki meri le 
765 km² (primerjava: Prekmurje meri 

948 km²) Nahaja se v Perzijskem 
zalivu na otoku, ki je z mostom 

povezan s Saudsko Arabijo. Država 
šteje  1.700.000 prebivalcev, od teh  

je 70% muslimanov, 17% je 
kristjanov. To so predvsem tuji 

delavci iz Indije in Filipinov. Nekaj 
je tudi budistov in drugih ver.  

 

Cerkev je odprl kralj Hamed bin Issa 

Al Khalifa ob navzočnosti visoke 
cerkvene delagacije iz Vatikana ter 

najvišjih državnih osebnosti. Ob tej 

priložnosti je kralj povabil papeža 
Frančiška, da obišče državo.  
 

 
(Our Lady of Arabia - projekt uresničen) 

 

''Srečni smo, saj bo Cerkev lahko 
nudila duhovno zdravje katoliški 
skupnosti v deželi, ki je pretežno 
muslimanska,'' je rekel tamkajšnji 
duhovnik p. Charbel Fayad.  ''Kris-
tjani in nekristjani, vsi so božji 
otroci in so v cerkvi dobrodošli,'' 
je še dodal p. Charbel.  
 

     Cerkev je na jugu mesta, v bližini 
velike mošeje. Cena gradnje je bila 
14,5 millijonov $.  Zgrajena je v 
modernem stilu. Ima dva nivoja 
sedežev in lahko sprejme 3200 
vernikov. Služila bo vernikom v 
Bahrajnu in tistim iz Kuvajta, 
Katarja in Saudske Arabije. 

 Vir: www Agence France-Presse 
 
 

JEZUS ODSVIT OČETA,  
s tvojo potopitvijo v jordansko 
vodo si posvetil celo stvarstvo, 
saj si odprl vrata spreobrnjenja 
vsem, ki se potopijo v Tebe. 
 

Po Tvojem Duhu nas Ti sam krstiš  
in oblačiš v svetlobo; poživljaš  
nas in preustvarjaš s tem,  

 

da nas osvobajaš greha. Delaš nas 
ljubljene otroke nebeškega 
Očeta, da bi dosegli polnost 
obljubljene dediščine. 
 

Vsi, ki smo bili krščeni,  

smo oblekli Kristusa,  

v Njem imamo življenje,  

v Njem slavimo nebeškega Očeta.  
 

Za nas si v reki Jordan utopil 
našega starega grešnega človeka, 
in dal novo rojstvo življenju  
po svoji podobi.  
 

Gospod Jezus, hvalimo Te  
in Te ljubimo z vso močjo. 

www.cursillos.ca 

 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

STARANJE – Kolega se srečata. Prvi: 
''Kako si dosegel, da tvoja punca na 
zmenek pride vedno točno?'' – Drugi: 
enkrat sem 'mimogrede' omenil, da je 
zamujanje znamenje staranja.'' 
 

JUHA- Gost: ''Natakar, ta juha je čisto 
mrzla'' – Natakar: ''Boljše bi bilo, da bi 
naročili današnjo juho, ne včerajšnje.''  
---------- 

Tašče imajo sestanek 


