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JAGNJE, KI ODVZEMA  
GREH SVETA   

 

   Apostol Janez želi, da dobro poznamo 
Jezusa Kristusa in nam ga predstavi z 
uporabo različnih nazivov: Beseda, ki 
je človek postala, luč sveta, edini Sin 
Boga-Očeta; Janez Krstnik pa ga 
imenuje: jagnje Božje, ki odjemlje greh 
sveta.  
 
 

 

 Bistvo Jezusovega poslanstva je boj 
proti grehu in smrti - posledici 
greha. Sodobni človek se zelo trudi, 
da bi misel o grehu omilil ali kar 
odstranil. To je očitna skušnjava 
hudobnega duha. 
   Močno navzoč ''greh sveta'' je  
najprej v tem, da človek greha ne 
želi priznati, zato sedmim glavnim 

grehom poskuša dati nova imena in 
spreminja napuh v ambicioznost, 

lakomnost v podjetnost, nečistost v 
intimnost, nevoščljivost v konku-
renco, požrešnost v apetit, jezo v 
živčnost, lenobo v utrujenost, 
hinavščino v diplomacijo.  
   Drugi ''greh sveta'' so milijoni 
sestradanih ljudi, medtem, ko se 
peščica obdaja z razkošjem. 
Vzporedno je mnogim dostop do 
zdravstvenih uslug onemogočen, 
medtem ko se za vojne porabijo 
ogromne vsote denarja. Tako stanje 
mnogi v teoriji odklanjajo, pa 
vendar iz tega vlečejo dobiček. 
   Kristjani čutimo težo posebnega 
''greha sveta'', ko živimo razde-
ljenost na preko 400 različnih 
krščanskih verskih skupnosti. Ob 
tem pa vsi poznamo in navajamo 
Jezusovo molitev za edinost (Jn 17). 
   Jezus prihaja kot Jagnje, ki je 
edino sposobno te ''grehe sveta'' 
razkrojiti in uničiti. Blagor vsem, 
ki se z Jezusom trudijo pri 
uresničenju tega projekta. 
 

župnik  
 

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA – med tednom so sv. maše v Maranati 

  NEDELJA, 15. 1.  
 2. MED LETOM  

Nedelja verskega tiska 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 
za + Angelo in Franca Šetor ter  
        sorodnike 

PONEDELJEK, 16. 1.  
17.30 za + Sonjo Novak (zadušnica) 

Bererd in drugi maroški muč. 

TOREK, 17. 1.   
17.30 za + Katarino Lobnik 

Anton (Zvonko) puščavnik  

SREDA, 18. 1.   
17.30 - v dober namen  

Začetek ekumenske osmnie  Marjeta Ogrska, kneginja 

ČETRTEK, 19. 1. 17.00 molitev za duh. poklice - pred  Najsvetejšim  

Makarij Aleksandrijski, opat 17.30 za + Zofijo Mijavšek - ekumenska osmina  

PETEK, 20. 1.  
17.30 

za + Zvezdano Lešnik 
 češčenje Najsvetejšega  – ekumen. osmina  Fabijan, Sebastijan, mučenca 

SOBOTA, 21. 1.  
17.30 za + Jožefo Jokan          - ekumen. osmina Agnes (Neža), dev. muč. 

NEDELJA, 22. 1.  
3. med letom  

7.30 
- za žive in rajne farane 

- ekumenska osmina  
10.30 za + Antona in Ivano Soršak 

DOBROVC E  

NEDELJA, 15. 1-  
2. MED LETOM 9.00 za + Marijo in Adolfa Hedl 

NEDELJA, 22. 1.  
3. med letom 

9.00 za + Ivana in Terezijo Reich 

KAPLJICA ROSE  
 

Blagoslavljajte bližnje  
z mero ljubezni, ko jo Bog 

naklanja vam. 
https:/topchretien.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 22, številka 3 15. januar 2023 

2. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

Janez Krstnik je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: 

»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti,  

o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj,  

kajti bil je prej kakor jaz..«                           Jn 1,29-30 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: V pone-

deljek,  torek in sredo bo češčenje  

od 7.30h - 8.30h.     VABLJENI!  Pridite! 
 

STARŠI PRVOOBHAJANCEV V 
SLIVNICI imajo sestanek v pone-
deljek, 16. 1. ob 18. uri (takoj po sv. 
maši) v Maranati spodaj.  
 

STARŠI BIRMANCEV in 

PRVOOBHAJANCEV  na Dobrovcah  
imajo sestanek v sredo, 18. januarja  
ob 18.30h v veroučni sobi. 
 

 MLADI ZAKONCI Vsi, ki so sklenili  
zakrament sv. zakona v 
zadnjih 4 letih (leta 2019, 
leta 2020, leta 2021 in 2022) 
vabljeni na skupno 
srečanje v soboto, 21. jan. 

ob 15h v Maranati. 
 

 V VEČNOST SO ODŠLI 
HALIL EMIN iz Radizela,  
VERONIKA HROVAL iz doma Senecura, 
MARIJA TIAN iz Drav. Dvora in 
ANTON DUCMAN iz Hotinje vasi. 

Molimo zanje!  
 

NEDELJA VERSKEGA TISKA 
 

  Papež Pavel VI. je leta 1971 spodbujal 
vernike, da se poslužujejo verskega 
tiska in je med drugim rekel:  
''Sredstva družbenega obveščanja v 

cerkvi imajo trojni pomen:  

 po njih se cerkev predstavi in 

razodeva svetu, 

 mediji pospešujejo 

dialog znotraj Cerkve,  

 preko sredstev 

družbenega obveščanja 

Cerkev spoznava miselnost in način 

življenja modernega človeka. Cerkvi je 

preko teh sredstev dana možnost 

oznanjati Evangelij. Ta potreba je toliko 

večja, ker mediji močno vplivajo na 
oblikovanje človekove osebnosti in 
njihovo miselnost.'' 

   Te papeževe besede so povabilo 
kristjanom, da svoje miselnosti ne 
oblikujejo le z laiškimi mediji, ampak s 
pomočjo verskih medijev. Slednji 
posredujejo Jezusovo Božjo modrost, 
ki človeka oblikuje za večno življenje z 
Bogom, kar pa laiški mediji zaobidejo, 
ali Božje sporočilo celo zamegljujejo.  
   Verniki vabljeni, da se naročite 
vsaj na en verski časopis. 
 
 

MOLITEV ZA KRŠČANSKO 
EDINOST 

 

Od 18. do 25. januarja 2023 bo pod 

geslom  »Naučite se delati dobro, 

skrbite za pravico« (Iz 1,17) potekal 

teden molitve za edinost kristjanov. 

 Ob tem so slovenski škofje zapisali:  

 
Teden molitve za edinost nas bo tokrat 

spomnil na to, da ekumenizem ni samo 

molitev za ta veliki cilj, ampak vključuje 

tudi konkretno sodelovanje med 

kristjani različnih skupnosti in cerkva. 

Gre za področja, kot so: pravičnost in 

mir, krepitev družinskega življenja, 

spoštovanje manjšinskih skupnosti, 

ohranjevanje stvarstva ter sprava med 

narodi in skupnostmi. V tem smislu so 

pri nas izjave Sveta krščanskih cerkva in 

islamske skupnosti, v katerih se 

soglasno zavzemajo za temeljne člo-

veške vrednote.        www katoliska-cerkev.si  
 
 

ZLATI JUBILEJ MARIJE IN DANILA 

   Zakonca Danilo in Marija Lubej sta 
pred 50-imi leti sklenila zakonsko 
zvezo, te dni sta svoje obljube obnovila. 
   To so bila leta rasti v odnosu in 
premagovanju vsakovrstnih težav, kar 

sta zmogla z 
močno vero v 
Boga.  
   Ko sta se 
upokojila sta 
se še bolj 

posvetila 
duhovni rasti 
z udeležbo na 

duhovnih vajah ali seminarjih za 
zakonce in vključitvi v zakonsko 
skupino. Veliko časa pa tudi podarita 
župniji s prostovoljno pomočjo pri 
raznih programih.  
Župnija vama je hvaležna! Iskrene 
čestitke in hvala za vajino pričevanje.  
   Ob koncu slavja pa sta jubilanta rekla: 
''Izredno sva vesela in ponosna, da sva 
z Božjo pomočjo dočakala zlati jubilej. 
Ob obnovitvi obljube se Bogu 
zahvaljujeva za vse njegove milosti. 
Hvala tudi župniku Jožetu in diakonu 
Zlatku za lepo doživeti obred. Hvala 
pevcem in organistu Urbanu za izvedbo 
glasbenega dela obreda pod vodstvom 
gospe Milene.  

   Hvala tudi hčerkama in njunima 
družinama za skrbno organizirano 
slavje in za vso izkazano dobroto.'' 

 
DA BI BILI VSI ENO 

Gospod, Ti si na večer pred svojo 

smrtjo molil za svoje učence, da bi 

bili eno kot Ti v Očetu in Oče v Tebi. 

 Daj nam v naši 

razdeljenosti kristjanov 

 občutiti bolečino nezvestobe. 
 

Daj nam iskrenost priznanja  

in pogum zavrnitve vsake 

nezvestobe, nezaupanja,  

celo medsebojnega sovraštva.  
 

Nakloni nam milost, da se vsi 

zberemo v Tvojem imenu   

in ti vse naše duše in vsa naša usta 

izrekajo molitev za  

edinost kristjanov, kakršna je  

v Tvojem Srcu. Naj to dosežemo po 

poti, ki nam jo boš pokazal Ti. Amen.  
l’abbé Couturier 

 
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

NEPISMEN - On: ''Draga, veš kaj 
berem v tvojih očeh?'' – Ona: ''Kaj?'' -
On: ''Hrepeniš po tem, da se poročiva.'' 
– Ona: ''Analfabet.'' 
 

SOSED: ''Čujte, vaš glasbeni stolp igra 
preveč glasno.'' – ''Kaj ste rekli? Ne 
morem vas prav slišati, veste, naš 
glasbeni stolp igra tako glasno.'' 
 

 

ERIK se trudi napihniti balon. Mama: 
''Erik nehaj že s tem napihovanjem 
balona. Očeta to preveč spominja na 
odvzeto vozniško dovoljenje.'' 


