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DVOM, UPANJE IN VESELJE  
 

   Da bo Mesija prišel, je izraelskemu 
ljudstvu bilo jasno. Toda misel, da bo 
prišel kot mogočni maščevalec, je bila 
tako močna, da je ob nastopu skro-
mnega Jezusa, ki se je zanimal za 
zapuščene, grešne in bolne, vanj 
podvomil celo Janez Krstnik: ''Si Ti, ali 
naj drugega čakamo?''  
 

 
 
 

   Bog Jezusa Kristusa se ne 
uveljavlja preko mogočnega 
nastopa po modelu velikašev tega 
sveta. Njegova skrb se začne 
povsem na dnu, pri najbolj 
ponižanih, razvrednotenih, zavrže-
nih. Najprej njim ponudi svojo 
ljubezen, z njimi deli sočutje in jim 
vrača dostojanstvo. Jezus pošlje 
Janezu sporočilo: ''Slepi spregledu-
jejo, gobavi se očiščujejo, ubogim  

 

se blagovest oznanja. In blagor mu, 
kdor se nad menoj ne spotakne.'' 
Torej se uresničuje rešitev ubogih, 
kot so napovedovali preroki.  
   Tretja adventna nedelja je nedelja 
veselja. To veselje ima temelj v ure-
sničenju napovedi starodavnih pre-
rokov. Bog v Jezusu rešuje ljudstvo 
in tako pokaže svojo zvestobo. 
    Jezusa tudi mi prepoznavamo po 
uresničenju prerokb Stare zaveze. 
   Za oznanjevanje Jezusa Kristusa 
je torej treba črpati ideje in načine 
iz Svetega pisma, zato družinska in 
župnijska krščanska vzgoja morata 
temeljiti na Svetem pismu.  
   Naš Bog se torej uveljavi v svoji 
milosrčnosti, ki nikomur ne vnaša 
strahu, vsem pa ponudi ljubezen. 
Iz tega izhaja tudi vabilo, da se 
otrokom ob Božiču ne le napolnijo 
roke z darili, ampak se jih navaja, 
da tudi oni izročajo darila 
ubogim. Jezus je navzoč v tolikih 
ubogih, ki so med nami in hoče, da 
ga tam razveselimo.                 župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA – med tednom so sv. maše v Maranati 

NEDELJA, 11. 12.  
3. ADVENTNA  

7.30 - za žive in rajne farane  

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

PONEDELJEK, 12. 12. 6.30 - v zahvalo                                (zornica) 

Dev. Marija. iz Guadalupe 17.30 za + Magdaleno Beras 

TOREK, 13. 12.   
17.30 za + Ivana Bračko 

Lucija, devica, muč. 

SREDA, 14. 12.  6.30 -v dober namen                         (zornica) 

Janez od Križa, duh, cer uč. 17.30 
za + Marijo Lešnik,  (obl)  

molitev za družine 

ČETRTEK, 15. 12. 17.00 molitev za duh.poklice pred Najsvet. 

Drinske mučenke 17.30 za + Angelo Šetor, (osmina) 

PETEK, 16. 12. – božična  devet. 6.30 - za Božje varstvo                      (zornica) 

Adelajda, kraljica 17.30 
za + Ladislava Horvata 

češčenje Najsvetejšega  
SOBOTA, 17. 12. - kvatre 

17.30 za + Romana Kranerja Viviana , red. / božična devet. 

NEDELJA, 18. 12.  
4. ADVENTNA   

 Božična devtednevnica 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Antona Rudolfa, ter rajne iz druž. 
        Rudolf in Blažič 

DOBROVC E  

NEDELJA, 11. 12.  
3. adventna 

9.00 za + Marijo in Henrika Prevolnik 

TOREK, 13. 12.  16.45 za + Klinc Feliksa 

NEDELJA, 18.12.  
4. adventna  9.00 

za + Danico Repnik ter rajne iz družine 
        Muzek in Damjana Smuka 

KAPLJICA ROSE  
 

Ne osredotočajte se na preteklost. 
Pogled  usmerite v prihodnost; brez 

dvoma ima Bog za vas en načrt.  
 www adore.dieu.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 
Leto 21, številka 51 11. december 2022 

TRETJA ADVENTNA NEDELJA - gaudete 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

»Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, 

hrômi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo,  

ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu,  

                  ki se ne spotakne nad menoj.«              Mt 11,4-5 
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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 
obhajamo 

trikrat v 
tednu: vsak 

ponedeljek, sredo in petek zjutraj 
ob 6.30h.                     VaBlJeNi. 
 
PETA ZAKONSKA SKUPINA ima 
srečanje v ponedeljek, 12. 12. ob 20h.  
 
TRETJA ZAKONSKA SKUPINA ima 
srečanje v četrtek ob 18.30h.  
  

 V VEČNOST JE ODŠLa 
ANGELA  ŠETOR iz Hot. vasi 

 Molimo zanjo! 
 
KVATRE  Prihodnja nedelja (18.12.) je 
kvatrna. Darovanje pri vseh sv. mašah 
bo za bogosloje.  
 

NAROČILA VERSKEGA TISKA - 2023 
Sprejema v Slivnici: ga. 
Marija Meglič po prvi 

in po drugi sv. maši  

- na Dobrovcah ga. 
Marija Čander po sveti 

maši - naročnina v 

letu 2023: 

         Družina: 140,40€ 

Misijonska Obzorja 9,00 € 

Mohorjeve knjige (2024): 55 € 

Mohorjev koledar 22,€ 

Ognjišče: 37,40 € 

Milijonar dobrote za celo leto: 6,00 € 

Prijatelj: 13,80 € 

 

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.  
 
 

NAMENITEV DELA 
DOHODNINE ŽUPNIJAM 

 

Uredba o namenitvi dela do- 

hodnine za donacije (Uradni list RS, 

št. 155/2021, z dne 

29. 9. 2021) je 

uvedla možnost, 

da 1 % dohodnine 

ljudje namenijo župnijam.  

Predlagamo, da verniki, ki tega še 

niso storili, podpišejo izjavo o 
namenitvi dela dohodnine svoji 
župniji. Tako izpolnjeno izjavo naj 

sami posredujejo na FURS ali 

oddajo v župniji, da jih župnik 

skupaj zbrane odda na FURS osebno 

ali s priporočeno pošto. Rok za 

oddajo izjav je 31. december. 

Nadškofijski ekonom,  Franček Bertolini 

Obrazec za izjave je pri vhodu v 

cerkev ali na spletni strani. Davčna 

štev naše župnije pa je:  

Davčna št.: 23451688 

 Hvala za Vaš dar.          Gospodarski svet. 

 
 

TRIJE NOVI ZVONOVI  
V IRAKU 

 

Livarna zvonov Cornille Havard 
v Franciji (Normandija) je 
novembra letos izdelala 3 nove 
zvonove za katoliško cerkev v 
Mosulu v Iraku.  
    Ob tej priložnosti je bilo navzočih 
več oseb, ki so predstavljali različne 
strani. Navzoča je bila genaralna 
direktorica UNESSCA Audrey 
Azoulay, ambasador Iraka v Franciji 
Wadee al Batti, provincial 
dominikanskega reda iz Iraka p. 
Nicolas Tixier in še drugi.  
     Projekt je pod okriljem iraških 
državnih oblasti za popravilo škode, 

ki jo je 
povzročila 

islamska 
država v 
letu 2017. 
(Takrat je v 
Mosulu in 

okolici bilo porušenih 45 cerkva). 
Projekt denarno podpira več držav 
arabskega sveta. Zvonovi, ki tehtajo 
110 do 270 kg, bodo podani v 
uporabo marca leta 2023.  

 

Vir: www.infochretienne.com; 6. dec 2022  

 

KAKOR STRAŽNIK 
 

Ti bdiš; spremljevalec naših 
pričakovanj; Ti, skrivni 
spremljevalec na naših potih.  
 

Daj nam slišati Tvoj glas,  
ki nas postavlja na noge,  
ko omagujemo pod težo zla  
in odpira obzorje prijaznosti,  
če strah vdira v naša srca.  
 

Naj Tvoja beseda prebudi 
jutranjo zarjo in spremeni našo 
družbo; daj razplamteti  
vse naše sposobnostih in nam 
navdihni novo pesem ljubezni. 
 

Pod našimi nogami bodo cveteli 
pravičnost in mir, ljubezen in 
resnica.  Iz naših rok bodo 
izhajali žarki svetlobe.  
 
 

http://paroisse-chatou.com;. 

 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

ERIK telefonira: ''Mama, kje si?'' – 
''Pravkar sem zapustila parkirišče pred 
Hoferjem. Peljem se domov. Zakaj 
kličeš?'' – ''Ker sva se k Hoferju peljala 
skupaj.'' 
 

OČI – ''Očka, kaj dela nogometaš, ko 
več ne vidi dobro?'' – ''Takrat postane 
športni sodnik.'' 
 

MICKA vpraša prijateljico: ''Kaj pa 
dela tvoj mož?'' – ''Ne vem. Pri policiji 
je.'' – ''Pa mu je tam všeč?'' – ''Ne vem. 
Pred pol ure so ga odpeljali.'' 


