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4. adventna 

 
 

BLAGOSLOV IZ ZAUPANJA  
 

   Zadnjo adventno nedeljo nas Božja 
beseda usmeri k Sv. Jožefu in njegovi 
poslušnosti Bogu. To je pravo nasprotje 
delovanja kralja Ahaza, kot ga opisuje 
prerok Izaija. 
 

 
 

   Ob spoznanju, da Marija pričakuje 
otroka, se Jožef izgublja v svojih 
skrbeh. Podobno se je izgubljal kralj 
Ahaz, ko mu je grozil napad 
koalicije severnih držav. Ob velikih 
stiskah dveh mož, pa je njun odziv 
povsen različen, celo nasproten.  
   Ahaz zavrača posvetovanje s 
prorokom in s tem zavrača Božji 
poseg. Božja rešitev ga ne zanima. 
Zanaša se na človeško rešitev: 
povezati se hoče z Egiptom, torej s 
pogani in s tem, (po takrtnih pravilih), 
priseči pri bogovih vseh vojaških 
enot torej tudi poganskih. 

 
 

  Jožef se odziva povsem drugače. 
On ne išče svojih interesov, ne 
človeških običajev ali nasvetov, da 
bi ohranil nevesto in svojo čast. 
Zadevo hoče rešiti v duhu 
pravičnosti. Noče se postaviti na 
mesto razsodnika, ki pripada Bogu, 
da bi izpostavil Marijo, ampak se 
sam hoče umakniti.  
 

   Ko Jožef ''najde svojo rešitev'', mu 

Bog ponudi svojo, Božjo rešitev. 
Jožefov odziv je: storil je kot mu je 
Gospodov angel naročil.  
 

   Ta svet v mnogih oblikah 
odklanja Marijo z otrokom, s tem 
ko zanemarja vero, spoštovanje 
do Boga in Marije. To so trenutki 
povabila nam, da branimo vero in 
se zavzamemo za verske vrednote. 
 

   Sveti Jožef nam je vzornik in 
nam bodi priprošnjik, da tudi mi 
''vzamemo v varstvo'' Marijo z 
Jezusom in tako dejansko prina-
šamo blagoslov sebi in drugim.  

 župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA – med tednom so sv. maše v Maranati 

NEDELJA, 18. 12.  
4. ADVENTNA  

7.30 - za žive in rajne farane  

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

PONEDELJEK, 19. 12. 6.30 za + duhovnike - delujoče v Slivnici (zornica) 

Urban V, papež / božična  devet. 17.30 za + Petra Kmetca 

TOREK, 20. 12.   
17.30 za + Frančiško Jug 

Dominik, opat / božična devet. 

SREDA, 21. 12. / božična  devet. 6.30 - za zdravje                               (zornica) 

Peter Kanizij, duh c. uč 17.30 
za + Ivana Frangeža  (osmina) 

molitev za družine 
ČETRTEK, 22. 12. 

17.30 za + Bojana Kebriča  (osmina) Frančiška K. Cabrini, red. 

PETEK, 23. 12. – božična  devet. 6.30 za + pokojne sorodnike            (zornica) 

Janez Kancij, duh. 
16.30 za + Bojana Šalamija  (osmina) 

17.30 za + Magdaleno Beras 
češčenje Najsvetejšega  

SOBOTA, 24. 12. –SVETI VEČER 
18.00 

za + vero in Martina Lapuh ter Dušana 
       Kikel  (polnočnica namenjena otrokom) Adam in Eva, prastarši 

NEDELJA, 25. 12.  
BOŽIČ – ROJSTVO 

GOSPODOVO  

24.00 za + Barbaro Čurič 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + starše Bandur in brata Jožeka 

DOBROVC E  

NEDELJA, 18. 12.  
4. adventna 

9.00 
za + Danico Repnik ter rajne iz družine 
        Muzek in Damjana Smuka 

SOBOTA, 24. 12. - SVETI VEČER 20.00 za + Jožefo in Ivana Makovec 

NEDELJA, 25.12.  
BOŽIČ - Rojstvo Gospodovo  9.00 za + Klinc Feliksa 

KAPLJICA ROSE  
 

Poslušnost Bogu je pot, ki vodi v 
razcvet Božjega kraljestva v 

kristjanovem življenju.   
 

Sylvia Agboh - www citation celebre.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 52 18. december 2022 

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA - gaudete 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi 

Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. «  

Ko se je Jožef zbúdil, je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel.  

Vzel je svojo ženo k sebi.                     Mt 1,20. 24 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: V pone-

deljek in sredo po sv. maši zornici do 
7.30h, v torek pa je češčenje od 7.30h - 
8.30h.  
 

ZORNICE 
obhajamo še v 
tem tednu: v 

ponedeljek, sredo in petek zjutraj ob 
6.30h.                             VaBlJeNi. 
 

 V VEČNOST SO ODŠLI 
IVAN FRANGEŽ iz Radizela, 
KATARINA LOBNIK iz Orehove vasi, 
BOJAN KEBRIČ iz Radizela, 
BOJAN ŠALAMIJA iz Radizela in 
MARJANCA BEZJAK iz Hotinje vasi. 

 Molimo zanje! 

 

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

in po drugi sv. maši  

- na Dobrovcah ga. 
Marija Čander po sv. 

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 € 

 
BETLEHEMSKA LUČKA MIRU bo 
tudi letos na razpolago po vseh 
polnočnih mašah (ob 18h in ob 24.00h 
v Slivnici; in ob 20h na Dobrovcah). 

 

KOLEDOVANJE bo na praznik sv. 
Štefana, 26. dec. Začetek obhoda bo ob 
13.uri. Tri skupine kolednikov bodo 
obiskale: 1. Slivniška ulica, in naprej po 

Orehovi cesti;  
 2. v Hotinji vasi 
po Hotinjski cesti. 
3. Dobrovce, 
Gredlova in 
Kidričeva c. od 

cerkve v smer Drav.  Dvora.  
 
 

 BLAGOSLOV DOMOV  V božičnem 

času bo blagoslov domov 

tam, kjer boste to želeli. 

Za dan in uro se 

dogovorite z župnikom (031 590 

556).  

 
BOŽIČNO PRAZNOVANJE začnemo 
na Sveti večer, v soboto 24. s sv. mašo 

ob 18h – polnočnico, ki 
je namenjena otrokom. 
Pred sv. mašo, ob 
17.40h, bodo birmanci 
uprizorili Jezusovo 

rojstvo.   
   Enako bodo božično igro na 
Dorovcah izvedli dobrovški birmanci 
pred mašo ob 19.40h. 
   Pred polnočnico v župnijski cerkvi 
bodo ob 23.40h božičnico izvedli 
mladinci. 
 

 

ŠPORT PO KRŠČANSKO 

    Hrvaška zmaga proti Brazilji v 
nogometu v svetovnem prvenstvu je 
bila precej odmevna. Nekateri se 
ustavijo pri zaznavanju rezultata, drugi 

gledajo še malo preko tega. Aleteia.fr  
n.pr poroča o čudoviti drži, ki jo je 

ohranil kapitan 
brazilske ekipe, 
Neymar, ki je 
tudi član 

binkoštne 
Cerkve (op.: podobno protestantski 
Cerkvi). Na Instagramu je objavil več 
svetopisemskih odlomkov, na katere se 
opira, in ki odkrivajo njegovega 
športnega duha. Kapitan hrvaške ekipe, 
Luka Modrič se je z njim prijateljsko 
srečal in ga opogumljal. 

www:Aleteia fr, 12. 12.22 

   Kje črpajo hrvaški športniki, nam tudi 
pove poročilo, 
da si je trener 
ekipe Zlatko 
Dalić, vzel čas 
za večdnevno 

romanje v Medjugorje. Svojo vero 
povsem jasno pokaže in pravi: ''Sem 
kristjan in krščansko vzgajam 
otroke. Trudim se, da bi vsako 
nedeljo bil pri sv. maši. Vera mi daje 
moč. Rožni venec imam vedno v 
žepu in molim pred vsako tekmo.''  

www: Aleteia.fr 9. 10. 2022 

ČAKAM 
Čakam, pravi cesar Avgust, na 
rezultate popisa. 
Mudi se mi, da bi vedel za število 
mojih podložnikov. 
 

Čakam, pravi Jožef, da najdem 
neko zavetišče; 
moja družina se bo povečala. 
 

Čakam, pravi Marija,  

nekoliko v stiski, 
toda z velikim upanjem,  
da bo rodila Kralja sveta.  
 

Čakam, pravi pastir, da vidim 
Božje Jagnje, in da o tem 
spregovorim drugim. 
 

Čakam, reče ovca, da spoznam 
tega slavnega Pastirja,  
ki ga Bog pošilja ljudem. 
 

Čakam, pravi Angel, da zapojem 
‘’SLAVA BOGU!’’, in da ljudem 
ponesem ‘’Dobro Novico!’’ 
 

Čakam, pravi Jezus, da se vsi 
zberejo v eno samo družino: 
cesar, pastir, mož, žena, angel  
in živali. 
   Bog čaka na vse nas,  
   na trdnost naše vere.  

Père Pascal Daniel 
 

http://paroisse-chatou.com;. 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

NEURJE – Dva kmeta se srečata po 
neurju. Prvi: ''Ali ti je vihar zelo 
poškodoval streho?'' – Drugi: ''Še ne 
vem. Nisem je še našel.'' 
 

POŠTAR – Dama služkinji: ''Je bil kdo 
tu?'' – ''Ja, poštar.'' – ''Je kaj zame?'' – 
''Na žalost ne. Tip je zelo samoza-
vesten, poročen in ima dva otroka.'' 
 

ŽENA MOŽU: ''Če me ne boš nehal 
živcirati, bom vsem otrokom dala tvojo 
telefonsko številko in rekla, da je to št. 
od Božička.''  


