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1. adventna 

 
 

KOT V NOETOVIH DNEH 
 

   V novem Cerkvenem letu želimo biti 
pozorni na sporočila Svetega Duha, da 
bi po Njegovi modrosti in moči napre-
dovali v zorenju za nebesa. Pričaku-
jemo novo nebo in novo zemljo, kjer bo 
človeštvo v Jezusu prenovljeno.  
 

 
 
 

   Božja navzočnost v svetu je 
stalna, pa vendar tako usklajena s 
tekom vsakdanjega življenja, da jo 
opazijo le tisti, ki so nanjo pozorni.  
   V Noetovem času je Bog bil 
navzoč med ljudstvom, pa ga večina 
ni opazila in se za njegov načrt za 
človeštvo niso zmenili. Toda Bog 
zaradi nihove nepozornosti svojega 
načrta ni opustil.  
   Ko Jezus napove konec sveta in 
svoj končni prihod, ga primerja z 
Noetovim časom. Noetovim sodob- 

 
nikom ni očitana neka moralna 
stranpot, toda predali so se dobri-
nam tega sveta, jih uživali in se za 
Boga niso menili.  
   To je klic nam in naši generaciji, 
ki v veliki meri ''pozablja'' na Boga. 
Materialna blaginja in skrb zanjo na 
ljudstvo deluje kot uspavalno 
sredstvo. Evangelij predstavi dve  
dvojici oseb, ki sta na zunaj enaki, 
toda njihova notranja drža do Boga 
je različna in ravno to šteje. 
   Klic k budnosti je vabilo k 
odpiranju srca za Boga. Pri tem 
nam je zgled Marija, ki je bila na 
zunaj povsem podobna svojim 
vrstnicam, v notranjosti pa polna 
milosti. Ona je Božje besede 
premišljevala v svojem srcu. Na to 
pot premišljevanja Božjega 
načrta za človeštvo se bomo 
podali v tem adventnem času. 
Močno nam lahko pri tem 
pomagajo sv. maše zornice in 
advetni venec s svečami na njem. 

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA -  

NEDELJA, 27. 11.  
1. ADVENTNA / ned Karitas  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Justino Repnik 

PONEDELJEK, 28. 11. 6.30 - v dober namen   (zornica) 

Katarina Laboure, red 17.30 za + Danijela Sušeca 

TOREK, 29. 11.   
17.30 za + Hermino Zabret 

Filomen, muč 

SREDA, 30. 11.  6.30 - za domovino   (zornica) 

ANDREJ, apostol 17.30 
za + Sonjo Brglez 

molitev za družine 
ČETRTEK, 1. 12. 

17.30 
- za zdravje v druž. Šnuderl in  za pok. 
       sorodnike  

molitev za duhovne poklice 
Karel de Foucauld, red. 

PETEK, 2. 12. - prvi petek 6.30 - v zahvalo     (zornica)   

Bibijana, muč. 17.30 
za + Emilijano o Krlej  

pobožnost prvega petka  
SOBOTA, 3. 12. – prva sobota 

17.30 
za + Draga Ferliča 

 pobožnost prve sobote Frančišek Ksaverij, duh., apost. 

NEDELJA, 4. 12.  
2. ADVENTNA   

7.30 - za žive in rajne farane 
10.30 za + Jožeta in Marto Plešec 

DOBROVC E  

NEDELJA, 27. 11.  
1. adventna 

9.00 za + Bena Brodeja 

TOREK, 29. 11.  16.45 - za žive in pokojne cerkvene pevce/ke  

SREDA, 30. 11.  16.45 za + Izidorja Vučaka 

NEDELJA, 4.12.  
2. adventna  9.00 za + Elizabeto Kropf 

KAPLJICA ROSE  
 

Izgubljeni denar se lahko nadomesti, 
izgubljeni čas, pa nikoli.  

 

(www citations celebre)  

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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PRVA ADVENTNA NEDELJA 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

»Ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat, bi ostal buden 

in ne bi pústil vlomíti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, 

kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«     Mt 24,43-44 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: V pone-

deljek in sredo po sv. maši zornici 
ostanemo pred Najsvetejšim do 7.30h, 

v torek pa je češčenje od 7.30h - 8.30h.  
 

ZORNICE so jutranje sv. maše v 
adventu, ki se obhajajo ''ob 
zori'' z namenom, da se ob 
njih verniki dobro pripravijo 
na božični praznik.  

Zornice bomo obhajali trikrat v 
tednu in sicer vsak ponedeljek, 
sredo in petek zjutraj ob 6.30h.  
 
ČETRTA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v soboto 3. 12. ob 10. uri. 
 

ŠESTA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v soboto, 3. 12. ob 19h.  
 
MIKLAVŽEVANJE bo v ponedeljek, 
5. dec. ob 17h v cerkvi. Prijave 

sprejemajo sodelavci 
Karitasa: v nedeljo, 27.11. 
po vsaki sv. maši in potem 
od torka 29. 11. do petka 2. 

12. med 16.h in 17.30h v Maranati. 
 
PRVI PETEK Obisk bolnikov in 
obhajilo na domu bo po običajnem 
redu. Povejte imena novih; in tudi tiste, 
ki to želijo samo v adventu. Vabljeni k 
pobožnosti prvega petka in prve sobote.  
 

ADVENTNA SPOVED  Prihodnjo 
nedeljo, 4. 12. bo med 
nami spovednik iz 
Maribora. Na razpolago 
bo pred in med sv. mašo , 
po potrebi tudi po sv. 

maši; v Slivnici in na Dobrovcah.  

 

ŽUPNIJSKI SVET Gospodarski in 
Pastoralni bo imel 
skupno sejo v torek, 
29. 11. ob 18.30h.  

 
BIRMANCI IN STARŠI  Namesto 
''predavanja za starše'' vabljeni na 
molitveno srečanje v soboto, 3. 12. ob 
9h. Želeno je, da se srečanja udeležijo 
tudi bratje in sestre birmancev. Molitev 
bo vodila s. Zdenka Prevolšek. 
Po molitveni uri bo družabni pogovor. 
 

ADVENTNO SREČANJE MLADIH 

naše dekanije bo 
v soboto, 3. 12. 
ob 17h v Slivnici 
v Maranati.  
Voditelj bo 
diakon – 

bogoslovec g. KLEMEN GARTNER.  
 

 

''ANZELM JE MOJE 
POSLANSTVO'' 

 

   Peter Conrard je ponosen 
družinski oče (v Španiji). Tistega 2. 
februarja 2021 se mu je rodil 
Anzelm, 5. otrok in takrat se je 
nenadoma vse spremenilo. Ob 
rojstvu so presenečeni spoznali, da 
ima otrok Downov sindrom.  
   Posvečati se otroku z določeno 
motnjo ni bilo v programu vedno 
natančnega Petra. Ko je vstopil v 
družino Anselm je Peter moral 
zbrati veliko moči in notranje 
preobrazbe. Zapustil je razkošnost 
in se podal v skromnejše življenje. 

Kot družinski oče se je znašel pred 
vprašanjem, kako spremljati otroka, 
ki potrebuje posebno nego. Kako se 
hkrati posvečati ostalim otrokom?  

   Peter si je moral 
pridobiti veliko 
ponižnosti in 
poguma. Ob tem 
je spoznal, da  je 
ta otrok uspel 

narediti veliko spremembo v 
očetovi notranjosti. Peter je ob tem 
izjavil: »Anselm mi je oskrbel 
‘’potni list’’ za napredovanje v 
ponižnosti in pogumu. Pomagal mi 
je vzpostaviti dobro navezo z 
Nebom. Življenje s tem otrokom 
poglablja mojo vero v Boga.« 

www.famillechretienne.fr 

 
V ADVENT Z MARIJO 
 

Marija, Ti, ki si bila s tvojim 

ljudstvom ‘’eno telo’’ v 

pričakovanju Mesije,  

Ti, ki si to pričakovanje 

hranila v srcu mlade žene  

in si pritrdilno odgovorila na 

Božji načrt, ki ga je želel 

uresničiti preko Tebe, 

iz Tvojega telesa bo rojeno 

sveto dete, Božji Sin.   
 

Tukaj sem, o Mati Marija,  

da se ob Tebi učim biti ‘’eno 

telo’’ z današnjim svetom. 

Naj prepustim današnjemu 

svetu, da svojo bolečino izrazi 

z ječanjem v meni.  

In če bo poseben klic 

namenjen prav meni, daj mi 

moč, da tako kot Ti, izrečem 

iskreni in celostni ‘’da’’, 

in tako pripomorem  

k uveljavitvi kraljestva 

Tvojega Sina v svetu.  
 

noel.catholique.fr; soeurs du Christ Rédempteur 
 
 

MISEL TEDNA  

Skrivnost spremembe je v 

vlaganju energije za nekaj 

novega, ne v boju s starim. 
Dan Millman (prof. in pisatelj) 

 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

ZGOVORNO RAZMERJE - Oglas: 

 
 

GRETA se oglasi v ženitni posredo-
valnici: ''Torej zagotavljate, da je ta 
moški bogataš?'' – ''Ne, niste prav 
razumeli. Rekel sem samo, da ima ta 
moški več denarja kot pameti.'' 
 

INŠTRUKTOR: ''In kaj vas pri 
vzvratnem parkiranju avta najbolj  
vznemirja?'' – ''Očividci.'' 


