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UPANJE IN SPREOBRNJENJE 
 

   Obljuba sreče v popolnem sožitju,  
kot jo napove prerok Izaija, je hkrati 
klic k  spreobrnjenju. Božja obljuba ima 
trdno osnovo v učlovečenju Božjega 
Sina in našem sodelovanju pri nje-
govem odrešenjskem delu.  
 

 
 
 

     Jezus nam pove, da veliko upanje 
lahko začnemo živeti že tu na 
zemlji. Videti in doživeti sožitje, je 
možno za tistega, ki si za tako 
sožitje prizadeva. Tako so se upanja 
oklenili že številni ljudje: n.pr. Mati 
Terezija, Msgr Romero, …). Trudili 
so se uresničiti vrednote, ki jih 
Božja beseda napoveduje in se je 
zanje v polnosti zavzel Jezus. 
  Če pogledamo okrog sebe, vidimo, 
kje to še ni uresničeno in se v 
soustvarjanje   novega   sveta  lahko  

 
vključimo. Za uresničenje tega nas 
Janez Krstnik vabi na pot 
spreobrnjenja. Spreobrnjenje je v 
tem, da tisto držo, ki se ravna po 
našem osebnem gledanju (''jaz tako 
mislim'') nadomeščamo z: ''Jezus me 
tako uči, on to pričakuje''.  
 

   Božič je naša vkjučitev v Jezusovo 
odrešenjsko delo. Zato ne pustimo 
trgovcem, da bi nam radost sodelo-
vanja z Jezusom pri odrešitvi sveta 
nadomestili z nekaj svetlečimi rečmi in 
obilico hrane.  
 

   Spreobrnjenje, kot ga uči Janez 
Krstnik, ni le enkratno dejanje, 
ampak vedno novo opazovanje in 
odločanje. Zato tudi na začetku 
vsake svete maše priznavamo 
naše nepopolnosti in grehe, ki so 
slaba dejanja in tudi opustitve 
dobrih dejanj.  
   p. Yvon Allard (Canada) pravi: 
''Pristno obhajanje Božiča je 
možno samo preko spreobrnje-
nja v srcu.''  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA -  

NEDELJA, 4. 12.  
2. ADVENTNA  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Jožeta in Marto Plešec 

PONEDELJEK, 5. 12. 6.30 za + Ano Kisovar   (zornica) 

Saba, opat 16.00 za + Franca Lobnika 

TOREK, 6. 12.   
17.30 za + Antona Fingušta in sorodnike Nikolaj (Miklavž ), šk 

SREDA, 7. 12.  6.30 za + Marico Knaflič  (zornica) 

Ambrož, šk, cer. uč. 17.30 
za +  Alojzijo Malek 

molitev za družine 
ČETRTEK, 8. 12. 

17.30 
za + Justino Repnik 

molitev za duhovne poklice BREZMADEŽNO SPOČETJE D.M. 

PETEK, 9. 12.  6.30 za + Kristino Špurej in Jožico Šobernik   

Juan Diego (iz Guadalupe) 17.30 
za + Danijela Sušeca 

češčenje Najsvetejšega  
SOBOTA, 10. 12. 

17.30 za + Rolanda Ščap  (zadušnica) Loretska Mati Božja 

NEDELJA, 11. 12.  
3. ADVENTNA   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Mirka Petek ter pok. iz družin  
        Petek in Pihlar 

DOBROVC E  

NEDELJA, 4. 12.  
2. adventna 

9.00 za + Elizabeto Kropf 

TOREK, 6. 12.  16.45 za + Franca Sagadina 

ČETRTEK - BREZMADEŽNA 16.45 za + Klinc Feliksa 

NEDELJA, 11.12.  
3. adventna  9.00 za + Marijo in Henrika Prevolnik 

KAPLJICA ROSE  
 

Vse podariti, vse žrtvovati  
brez pričakovanja na povračilo:  

to je ljubezen.  
 www proverbe amour noel  

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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DRUGA ADVENTNA NEDELJA 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Janez Krstnik je v Judejski puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, 

kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem je bilo 

rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: ›Pripravite Gospodovo  

pot, zravnajte njegove steze!‹.«                       Mt 3, 
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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 jutranje sv. maše v 
adventu se obhajajo z namenom, da se 
ob njih verniki dobro pripravijo na 
božični praznik obhajamo jih 
trikrat v tednu:vsak ponedeljek, 
sredo in petek zjutraj ob 6.30h.  
 

MIKLAVŽEVANJE bo v 
ponedeljek, 5. dec. ob 17h 
v cerkvi.  
 

 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA je 
akcija, h kateri vabi Župnijska 
Karitas. Keson bo od ponedeljka 5. 
do petka, 9. decembra pred 
župniščem.  
 

 V VEČNOST JE ODŠEL 
ROLANDO ŠČAP iz Radizela 

 Molimo zanj! 
 

S SEJE ŽUPNIJSKEGA SVETA 
– spodbude za pastoralno delo  

1. okrepiti molitev 
v družinah. V ta 
namen bomo starše 
veroučencev posa-
meznih razredov 

povabili na srečanje, kjer bo molitev 
imela osrednje mesto.  
2. Srečanje staršev novokrščencev 
iz leta 2022 (predvideno 14. januarja)  
3. srečanje za novoporočence 
zadnjih štirih let (predvideno 21. 1.)  

4. Srečanje zakoncev jubilantov 
bo predvidoma 12. februarja. 
5. Živi rožni venec bomo obnovili- 
temu se posveti ga. Marija Meglič.  

6. Duhovna obnova 
lanskega misijona bo v 
postu od 23. do 26. 
marca. Z nami bodo 
misijonarji p. Stane 

Bešter, p. Luka Modic, s. Petra 
Mohorko in s. Zdenka Prevolšek.  
7. Gospodarski svet se sooča s veli-
kim posegom na ogrevalnem siste-
mu veroučnih prostorov (spodaj).  
 

OGREVANJE Maranate (veroučni 
prostori in zimska kapela). Sistem sam 
po sebi deluje brezhibno, vendar so 
v zemlji v zbirni jašek kolektorskih 
cevi prišle vode, ki vsebujejo 
kovinam škodljive snovi in tako so 
bili uničeni ventili in je iztekla tudi 
vsa tekočina v sistemu.  

 
   Da bi se izognili nadaljnim 
poškodbam ventilov, je serviser 
vgradil plastični jašek in nove 
ventile, ter sistem na novo napolnil 
s tekočino za ogrevanje.  
Strošek je 3.900€, ni pa še računa za 
izkop z minbagerjem.  
    Vernike prosimo, da po svojih  

močeh prispevate k plačilu tega 
računa.  
 

 
 

Prihodnjo nedeljo, 11. dec. bo v 
Slivnici darovanje v ta namen.  
Kdor pa želi izročiti dar preko 
bančnega računa, prosimo, da se 
posluži spodnjih podatkov:  

-------------------------------------------- 

Deželna banka Slovenije 

SI 56 1934 0500 9689 773 
Župnija Slivnica, K cerkvi 9;  

2312 Orehova vas. – 
 Namen: servisiranje 

Hvala za vašo podporo! 
 
 

NAUČI NAS BUDNOSTI 

Slavljen bodi Ti, Gospod,  
ki bdiš nad nami; 
podnevi in ponoči si z nami. 
Ko smo ti blizu, s polno 
razpoložljivostjo vere,  
Ti bdiš nad nami.  
 

Ko se oddaljimo od Tebe, 
postanemno pozabljivi, 
raztreseni, zavedeni po raznih 
neumnih skušnjavah…,  
Ti bdiš nad nami. 
 

Gospood, tudi nas nauči,  

da bomo budni, pozorni na  
Tvojo dobrohotno navzočnost. 
 

Naredi iz nas može in žene,  
sposobne bdeti nad Tvojimi 
spodbudami,  
s katerimi nas poučuješ,  
da bomo iz zaklada tvojih 
zakramentov pozorno, 
zavestno in spoštljivo zajemali 
moč za boj s silami teme. 
 

Bodi svetilka v našem življenju, 
kateri se bomo dali voditi 
preko oceana mračnih sil  
in pod Tvojim vodstvom  
dosežemo cilj večnih radosti, 
katere sedaj gledamo  
še v upanju.  
 
 

http://paroisse-chatou.com; p. Georges Madore  .  
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

ERIK pride iz šole: ''Očka, imam dobro 
novico zate.'' – Očka: ''Torej?'' – Erik: 
''Obljubil si mi, če pri matematiki 
dobim vsaj 3, da mi daš 10 €. Torej,  
prihranil si 10 €.'' 
 

MOŽGANI – ''Moji možgani so kot 
Bermudski trikotnik. Kar pride notri, 
tistega ni več mogoče najti.'' 
 

POLICIST: ''Pavel, zakaj si ti postal 
policaj? Kot prodajalec si bil 
zadovoljen.'' – ''To že, toda od zdaj 
naprej imam vedno jaz prav, ne 
stranke.'' 


