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Novo leto 

 
 

OHRANJEVANJE  V SRCU  
 

   Prvi dan novega leta obhajamo 
praznik Marije BOŽJE MATERE. 
Rodila je otroka, ki je svetu razodel 
svoje božanstvo. Vsemogočni postane 
nebogljeno dete, ki sprejema varstvo 
moža in žene, Jožefa in Marije.  
 
 

   Otrok Jezus 
postane tako 
majhen, da ne 
more nič dati, 
ampak lahko 

samo 
sprejema. Bog 
se pridruži 
naši krhkosti, 
revščini in 
stiskam.  

   Da bi se človek mogel približati 
Njegovemu božanstvu, mora spre-
jeti Njegovo človečnost. Človeku je 
priznanje svoje lastne krhkosti in 
nemoči stična točka z otrokom 
Jezusom, je vstopno mesto za pot 
pridružitev Jezusu, ki ga bo popeljal 
v svoje božanstvo.  

 

Zgled Marijine drže nam je pri 
tem nenadomestljiva pomoč. Ni 
vsega razumela, toda vse je 
ohranila v svojem srcu in se dala 
voditi Božjemu Duhu. Marija je 
prva, ki je v tem otroku 
prepoznala Boga.  
   Tudi 12 let pozneje, ko tri dni išče 
Jezusa in ga najde v templju, še 
vedno vsega ne razume, toda še 
vedno vse ohranja v svojem srcu. 
Ona varuje tisto stalno držo, da se 
ves čas prepusti Božjemu vodstvu. 
 

   Prvi dan Novega leta nas pove-
zuje z Marijo Božjo Materjo, ki je 
tudi naša Mati. Naj bo to leto novo 
obdobje našega življenja, ko se 
bomo popolneje zgledovali po 
Mariji in se izročali Njenemu 
varstvu, da bi tudi mi znali Božje 
skrivnosti sprejemati in ohranjati 
v svojem srcu; da bi tudi mi 
sprejemali Božje razodetje korak 
za korakom, kakor nam bo Božji 
Duh hotel razodevati.  

župnik  
 

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA – med tednom so sv. maše v Maranati 

  NEDELJA, 1. 1.  
MARIJA BOŽJA MATI –  

 NOVO LETO 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 
za + rajne iz družin, Horvat, Obner  

        in Greifoner 

PONEDELJEK, 2. 1.  
17.30 za + Nežo in sorodnike Cvetko 

Bazilij Veliki, šk, cer. uč 

TOREK, 3. 1.   
17.30 za + Agato Stajnko 

Presveto Jezusovo Ime 

SREDA, 4. 1. . 
17.30 za + Brigito Fingušt 

molitev za družine Elizabeta Seton 

ČETRTEK, 5. 1. 
17.30 

za + Hermana Razborška 
 molitev za duhovne poklice Janez Nepomuk, šk 

PETEK, 6. 1. - TRIJE KRALJI 10.30 
za + Justino Repnik 

po maši pobožnost prvega petka 

GOSPODOVO  

RAZGLAŠENJE 

17.30 za + Alojzijo Malek 

18.15 za + Marijo Šeruga, (osmina) 
SOBOTA, 7. 1.  

17.30 za + Alojza Greifa in starše Jajmund P. duh. 

NEDELJA, 8. 1. 2. 23  
JEZUSOV KRST 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Oskarja Zidariča in sorodnike 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 1. 1- Novo leto 
MARIJA BOŽJA MATI  9.00 za + Benjamina Čandra in starše 

NEDELJA, 8. 1. 2023.  
JEZUSOV KRST 9.00 za + Klinc Feliksa 

KAPLJICA ROSE  
 

Verjemite v mir, odpuščanje  
in ljubezen; te reči prihajajo  

od Kristusa.  
 

Sv Janez Pavel II.  

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 22, številka 1 1. januar 2023 

NEDELJA -   MARIJA SVETA BOŽJA MATI  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

Pastirji so pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, 

položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo 

rečeno o tem otroku. Marija pa je vse te besede ohranila  

in jih premišljevala v svojem srcu.             Lk  2,12-13 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: V pone-

deljek, torek in sredo 7.30h - 8.30h.  
 

PRVI PETEK - obisk bolnikov bo kot 
običajno. Pobožnost prvega petka bo po 
dopoldanski maši. (zvečer je še osmina)  
 

NAROČILA VERSKEGA TISKA - 2023 

v Slivnici sprejema: ga. 
Marija Meglič po sv. maši  

- na Dobrovcah ga. Marija 
Čander po sv. maši - 

naročnina v letu 2023: 

Mohorjev koledar 22,€ 

  Družina: 140,40€;      Ognjišče: 37,40 € 

Misijonska Obzorja 9,00 € 

Mohorjeve knjige (2024): 55 € 

Milijonar dobrote za celo leto: 6,00 € 

Prijatelj: 13,80 € 

 

BLAGOSLOV DOMOV  V božičnem 

času bo blagoslov domov, kjer boste 

to želeli. Za dan in uro se dogovorite 

z župnikom (031 590 556).  

 

DRUŽINE NOVOKRŠČENCEV 
ZADNJIH TREH LET   
2020, 2021 in 2022 
vabljeni na srečanje v 
soboto, 14. januarja  
ob 15h.  

 
 

SLEPI  KIPAR 
 

   Andrea Bianco je bil študent 
ekonomije (v Veroni, Italija), ki se je 
zanimal za avte, planine, bančni 
račun itd. Pri 21 letih sta s prija-
teljico Laro leta 1991 doživela hudo 
prometno nesrečo. Njej sicer ni bilo 
nič, Andrea pa je bil hudo poško-
dovan. Po dveh mesecih je bil izven 
smrtne nevarnosti in je dobro 
okreval, toda ostal je slep. 
   V času okrevanja ga je obiskal 
neki redovnik in mu med drugim 
rekel: ''Ti imaš veliki blagoslov; ti ki 
nosiš ta križ.'' Andrea ni takoj 

razumel teh besed in bi rad rekel: 
''Vzemi ta križ, ki ga imaš tako rad'', 
pa se je zadržal. Potem je redovnik 
začel moliti in Andrea mu je sledil. 
Tako sta začela neko novo obdobje. 
Kmalu se je molitvi rožnega venca 
pridružila tudi Lara. Izgubil je vid, 
dobil je vero. Ta preizkušnja je 
preko molitve njuno ljubezen 
okrepila tako močno, da sta se 
sklenila poročiti predno skupaj leta 
1998 romata v Medjugorje.  

   Kljub 
invalidnosti 

vida, so 
njegove roke 
zdrave in 

občutljive. Bil je pozoren na to, da 
pri molitvi rožnega venca z rokami 
zaznava jagode. Torej z rokami 
lahko zaznava Boga in to je Andrea 
hotel uporabiti. Odločil se je, da 
postane kipar. Pri tem uporablja 
marmor, glino, najrajši pa les. Pravi, 
da ob lesu doživlja potrpežljivost in 
ponižnost. Njegovi izdelki so 
povezani z njegovo vero; rad 
izdeluje križe, trpečega Jezusa 
(Ecce Homo). Njegov križ je bil tudi 
na razstavi v stolnici.  
   Andrea pravi, da je nesreča spre-
menila njegovo Življenje in ga rad 
primerja z apostolom Pavlom, ki je 
padel na tla in zaradi nebeške 
svetlobe telesno za nekaj časa 
oslepel. Andrea še pove, da mu je 
telesna slepota odprla duhovne oči.  

 fr.aleteia.org 26/12/22   

 

MINULO LETO GOSPOD,  

izročam v Tvoje roke. 

Hvaležen sem Ti, saj so v teku leta 

deževale priložnosti, da sem Te 

srečeval in se ob Tebi uresničeval  

kot oseba.  

Vem, da boš naklonil usmiljeni pogled 

na moje napake. 
 

V Tvoje roke izročam leto,  

ki nastopa,  

Vem, da boš Ti, ki bivaš nad mejo 

časa in prostora,  

ostal vedno ob meni.  

Pomagaj mi odkrivati Tvojo 

navzočnost in okrepi mojo vero. 
 

Nakloni mi moč in vztrajnost  

v preizkušnjah. Naj ohranjam duha 

zaupanja da sem ob tvoji navzočnosti 

varen. Gospod, za vsak dan,  

ki mi je dan, da ga živim, naj iščem 

tisto, kar je prav pred Teboj in  

prinaša srečo mojim bližnjim. 
fr.aleteia.org 

 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

DVA PADALCA skočita iz letala. Eden 
zakliče: ''Joj, padalo se mi ni odprlo.'' – 
Drugi: ''Nič hudega saj so samo vaje.'' 
 

OKOLJE - ''Gospod Novak, ali tudi vi 
naredite kaj za varstvo okolja?''- 
seveda. Nikoli ne odvržem vozovnice, 
vedno jo uporabim večkrat.''   
 

HLAČE - Sodnik obtožencu: '' zakaj ste 
pri vlomu vzeli tudi hlače, ki so bile v 
jedilnici?'' – ''Iz Vzgojnih razlogov. Kaj 
pa imajo hlače iskati v Jedilnici.'' 

STATISTIKA Za leto 2020 Za leto 2021 Za leto 2022 

KRSTI 

14 otrok, - 7 
zakonskih 
  6 dečkov  in 

8 deklic 

34 otrok, - 13 

zakonskih 

  16 dečkov  in 

18 deklic 

22 otrok, - 7 zakonskih 

  11 dečkov  in 

11 deklic 

PRVOOBHAJ. 28 prvoobhajancev 12 prvoobhajancev 22 prvoobhajancev 

BIRMA 21 birmancev 25 birmancev 26 birmancev 

POROKE 4  pari 3  pari 4  pari 

 
POGREBI 

Pogrebov 63 
  33 moških in  
  30 žensk 
Previdenih 8 oseb 

Pogrebov 73 

 31  moških in  

 42  žensk 

Previdenih 11 oseb 

Pogrebov 61 

 25  moških in  

 36  žensk 

Previdenih 8 oseb 

VEROUČENCI 
Vpis septembra 
(brez 9. razr.) 

Vseh vpisanih 159 
- Slivnica 102 
- Dobrovce 57 

Vseh vpisanih 157 

- Slivnica 109 

- Dobrovce 58 

Vseh vpisanih 141 

- Slivnica 92 

- Dobrovce 49 

BLAGOSLOV 
DOMOV  

Ni bilo izvedljivo 
21 (domovi bolnikov 

ob 1. petku) 
Ni podatka 


