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Božič 

 
 

REŠITEV ZA VSAKOGAR  
 

   Božični praznik, Jezusovo rojstvo, je  
najbolj ''ljudski praznik''. Je najpogo-
steje upodobljen zgodovinski dogodek. 
Ob številnih umetniških upodobitvah je 
Jezusovo rojstvo vsako leto na novo 
upodobljeno tudi v naših domovih. To 
kaže na zavest, da nam ta dogodek 
odpira novo dimenzijo življenja.  

 
 

   Vsako leto na 
novo upodobljeno 
Jezusovo rojstvo 
nam sporoča, kako 

močno človek čuti pozitivni vpliv 
tega dogodka na svoje življenje.   
   Božič obhajamo v zimskem času, 
ponoči: to so zunanji simboli stanja 
v svetu. Od vojn in gospodarkih 
konfliktov, do družinskih tragedij in 
nesporazumov, do osebnih stisk in 
bolezni. V to ''hladno stanje'' našega 
vsakdana, v ''noč naše negotovosti'' 
prihaja svetloba božične noči in  
sporočilo nebes: Bog ima za vas 
rešitev. Sprejmite poslanca v vaše 
domove in vaša srca.  

 
   Za tega prinašalca rešitve naših 
stisk v Betlehemu ni bilo prostora. 
Kako pa je stanje pri nas? Ali mu 
tudi jaz pred vhod mojega srca ne 
nastavim obvestilo: ''zasedeno'' 
(delo, učenje, zabava, izleti, igrice, 
rojstni dnevi, šport, dupust…)?  
     Ta Jezus, ki ga upodabljamo v 
jaslicah, je Cerkvi zapustil sv. 
Evharistijo, kjer na najbolj 
slovesni način redno prihaja med 
nas. Zato je najodličnejše obha-
janje njegovega rojstva udeležba 
pri sv. maši. Tam ne gledamo samo 
njegove podobe iz gline ali lesa, 
ampak ga srečamo takega kot v 
resnici je: živega, vsemogočnega 
neskončno usmiljenega in lju-
bečega; takega, ki nam resnično 
prinaša rešitve iz naših stisk in 
Njegova rešitev je za večnost.  

župnik  
 

FARANOM IN VSEM BRALCEM SŽL 
ŽELIMO BLAGOSLOVLJENE 

BOŽIČNE PRAZNIKE 
župnik in ekipa za pripravo božičnega praznika 

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA – med tednom so sv. maše v Maranati 

  NEDELJA, 25. 12.  
BOŽIČ – ROJSTVO 

GOSPODOVO 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  starše Bandur in brata Jožeka 

PONEDELJEK, 26. 12.  
obe sveti maši sta v cerkvi 

10.30 za + Katarino Lobnik,  (osmina)  

ŠTEFAN, diakon, muč –  
dan državnosti. 

17.30 za + Janeza, Štefko, Ludvika Kolbl, 
starše Jerič ter brata  Mirota in Francija 

TOREK, 27. 12.   
17.30 za +  Marijo, Štefana in starše Koren 

JANEZ, apostol, evangelist 

SREDA, 28. 12. . 17.30 
za + Vilija, Marijo in Ano Lešič 

molitev za družine NEDOLŽNI OTROCI, mučenci 
ČETRTEK, 29. 12. 

17.30 
- za zdravje 

 molitev za duhovne poklice Tomaž Becket, muč 

PETEK, 30. 12. . 
17.30 za + Ivana Pungračiča 

češčenje Najsvetejšega  SVETA DRUŽINA 
SOBOTA, 31. 12. – STARO LETO 

17.30 za + Marjanco Bezjak Silvester, papež 

NEDELJA, 1. 1. 2. 23  
MARIJA MATI CERKVE . 

NOVO LETO  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + rajne iz družin, Horvat, Obner  

        in Greifoner 

DOBROVC E  

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

SOBOTA, 31. 12. – staro leto 9.00 za + Silvestro Mauri 

NEDELJA, 1. 1. 2023.  
M. Mati Cerkve – Novo leto  9.00 za + Benjamina Čandra in starše 

KAPLJICA ROSE  
 

Jezus je Bog, ki se mu je možno 
približati le brez ošabnosti in od 

katerega ne greš brez upanja v srcu.   
 

Blaise Pascal  

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 53 25. december 2022 

NEDELJA- BOŽIČ – ROJSTVO GOSPODOVO 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

Angel je rekel pastirjem: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam 

velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v 

Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod.    
Lk  2,12-13 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: V pone-

deljek sv. maša v cerkvi, po maši 
krajša molitev, torek in sredo molitev 
v Maranati  od 7.30h - 8.30h.  
 

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 € 

 

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).  

 

PRAZNIK SVETE DRUŽINE  se 
letos obhaja v petek po Božiču, 
30.12. pri večerni sv. maši. Srčno 
vabljeni starši z otorci k sv. maši in 
po maši bo blagoslov otrok. 
 

LETO 2022 KRVAVO ZA KRISTJANE 
 

   Leto 2022 je bilo zaznamovano z 

mnogimi nasilji nad kristjani. Nigerija, 

Burma (Njanmar), Haiti, Afganistan. 

Tem deželam se pridružujeta Kitajska 

in Mehika. Nevladna organizacija Porte 

ouverte/Open door navaja, da je v 

svetu približno 360 milijonov kristjanov 

v različnih stopnjah preganjanjih; 

nekteri ubiti, 

drugi zaprti ali 

zapostavljeni.  

    V Afganistanu 

se je stanje 

kristjanov 

poslabšalo leta 2021 z novo oblastjo. 

‘’Operacija čiščenja’’, kot se imenuje 

odkrivanje oseb, ki bi naj imeli stike z 

zahodom ali kot kristjani ne spoštujejo 

islamskih zakonov, je dejansko 

iztrebljanje kristjanov.  

   V Indiji je vladi bil dan predlog, da bi 

izgnali članice kongregacije, ki jo je 

ustanovila mati Terezija. Za zdaj še 

vendar lahko ostanejo...  

   V Mehiki so kristjani, med njimi 

pogosto duhovniki, žrtve napadov 

raznih kartelov.  

    Kljub štvilnim nasiljem nad kristjani, 

pa Porte ouverte/Open door ugotavlja 

splošno rast krščanstva v svetu.  
www Aleteia.fr  22.12 2022 

 

NEKDANJI ANGLIKANSKI ŠKOF 
JE POSTAL KATOLIČAN. 

 

   Michael Nazir-Ali izhaja iz 
Pakistana, leta 1974 je bil posvečen 
v duhovika Anglikanske Cerkve. 
Deloval je v ZDA. V Letih 1983-
2005 je bil član ekumenske komisije 
za sodelovanje med Rimokatoliško 
Cerkvijo in Anglikansko Cerkvijo.  

   Ob upokojitvi je 
naredil odločilni 
korak prestopa v 
Katoliško Cerkev. 
Pojasnil je, da je 

naredil ta korak, ker želi biti 
povezan z apostolskim sedežem in 
deležen njegovega nauka. Ob tem pa 
pove, da zelo ceni tudi velika 
prizadevanja Anglikanske Cerkve 
za odkrivanje Svetega pisma,  za 
zdrav moralni in teološki nauk ter 
dostojnost bogoslužja.  

www fr.aleteia.org/2022/12/16 
 

 

 

ZBRANI PRI JEZUSU 
 

Naj ta Božič odpre naša srca  

in našega duha 

za petje angelov nad Betlehemom.  

‘’Slava Bogu na višavah….’' 
 

Naj nam ta Božič osveži zavest  

o naši poklicanosti,  

da smo Kristusove priče  

in poslanci Kneza miru.  
 

Naj nam ta Božič okrepi voljo 

po izkazovanju časti Bogu 

za njegove čudovite darove  

in nas usposobi,  

da jih bomo znali deliti naprej. 
 

Naj nas ta Božič nauči odpuščati. 

Naj se ne utrudimo v naših 

nasprotnikih videti brate in 

setre, ki jih Bog ljubi.  
 

Naj nas ta Božič zbere pri 

Jezusu,  

zmagovalcu nad skušnjavami  

in hudobnim duhom. 
 

Naj nas ta Božič napolni z 

veseljem, ki naj žari iz naših src, 

ker med nami sprejemamo Njega, 

ki je ljubljeni Sin Boga Očeta.  
Charles Wachenheim 

www.coopdonbosco.be 
 

 MISEL TEDNA 

Jaz sem prišel, da bi imeli življenje 

in ga imeli v obilju.               Jezus  (Jn10.10) 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

''NATAKAR, en zobotrebec prosim.'' – 
Natakar. '' Malo počakajte. Trenutno so 
vsi v uporabi.'' 
 

DARILO - ''Malo pred Božičem mi je 
žena po celem stanovanju nastavila 
reklame iz revij in časopisov. In odločil 
sem se, da ji bom za darilo kupil: stojalo 
za časopise.'' 
 

JANEZ išče službo. ''Imate kako 
priporočilo?'' – ''Ja gotovo. V prejšnji 
službi so mi priporočali, naj si poiščem 
novo službo.'' 


