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NUJNOST  SPREOBRNJENJA  
 

   Jedro oznanila Janeza Krstnika je 
klic k spreobrnjenju. Jezus na začetku 
javnega delovanje reče: ''Spreobrnite 
se.'' Apostol Peter v prvem nagovoru v 
Jeruzalemu tudi reče: ''Spreobrnite se.''  
 
 

 
 

   Vsako mašno bogoslužje začnemo 
z molitvijo za odpuščanje grehov, 
kar je neka stopnja spreobrnjenja. 
To je tudi nujno, da naše bogoslužje 
lahko postane Kristusovo dejanje. 
Brez tega je obred folklora. 
   Naše življenje je Božji dar nam, 
naš dar Bogu pa je tisto, kar z našim 
življenjem naredimo. Močno čuti-
mo, da je v svetu veliko odstopanje 
od tega, kar Bog želi; da je ogromna 
moralna praznina. Seveda je družba 
sestavljena iz posameznikov in 
moralni problem družbe pomeni 

moralni problem velikega dela 
članov te družbe.  
   Jezus vabi, da mu sledimo. Ne gre 
le za neki ''obred'' ali ''seminar'' 
(čeprav tudi to spada zraven), gre za 
vsakdanje življenje. Vsak od 
Jezusovih učencev je nekaj zapustil: 
eni čolne, drugi pisarno, tretji 
družino, da so sledili Jezusu. 
   Slediti Njemu vedno pomeni 
odpovedati se nečemu, toda to 
pomeni dobiti Nekoga, dobiti 
Jezusa odrešenika. To je spre-
obrnjenje; obrniti se k Jezusu.  
   Jezusov učenec ni tisti, ki se 
odpove nečemu posvetnemu, 
ampak tisti, ki Jezusa sprejme za 
vodnika, ga posluša in vrši, kar 
naroča.  Terezija Avilska je rekla: 
''Jezus tukaj na zemlji nima 
drugega telesa, kot tvoje. S 
tvojimi očmi hoče podariti 
usmiljen pogled ubogim,  s tvojimi 
rokami olajšati njihove stiske in 
jih osrečevati.'' 

župnik  
 

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA – med tednom so sv. maše v Maranati 

  NEDELJA, 22. 1.  
 3. MED LETOM  

Nedelja Božje besede 

7.30 - za žive in rajne farane  
 ekumenska osmina  

10.30 za +  Antona in Ivano Soršak 

PONEDELJEK, 23. 1.  
17.30 za + dve Mariji Rebolj 

 ekumenska osmina  Henrik Suzo 

TOREK, 24. 1.   
17.30 za + Emilijano Krlej 

 ekumenska osmina  Frančišek Saleški, šk, c. uč. 

SREDA, 25. 1.   
17.30 - za Božjo pomoč in zdravje. 

Sklep ekumenske osmnie  
SPREOBRNITEV  

APOSTOLA PAVLA 

ČETRTEK, 26. 1. 
17.30 

za + družino Šetor in Marjana Šošter 
 molitev za duhovne poklice Timotej in Tit, škofa 

PETEK, 27. 1.  
17.30 

za + Ivana Bračko 
 češčenje Najsvetejšega  Angela Merici, ust. Uršulink 

SOBOTA, 28. 1.  
17.30 za + Anteja Crnjaca   Tomaž Akvinski, cer. uč  

NEDELJA, 29. 1.  
4. med letom  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Ivana in Cvetko Pungartnik 

DOBROVC E  

NEDELJA, 22. 1-  
3. MED LETOM 9.00 za + Ivana in Terezijo Reich 

PONEDELJEK, 23. 1. 16.45 za + Marijo Tian  (osmina) 

NEDELJA, 29. 1.  
4. med letom 

9.00 
za + starše Auguštin, dva brata, sestro 
        Majdo in svaka Franca 

KAPLJICA ROSE  
 

 

En človek z Bogom  
 

je vedno v večini. 
 

John Knox (+1572) 

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 4 22. januar 2023 

3. NEDELJA MED LETOM  -  A 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo velíko luč; in njim,  

ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasijala svetloba.‹  

Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrníte se,  

kajti približalo se je nebeško kraljestvo.«                Mt 4,16-17 



22. januar 22. januar 

2 3 

3. ned. med letom 3, ned. med letom 
 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: V pone-

deljek,  torek in sredo bo češčenje  

od 7.30h - 8.30h.     VABLJENI!  Pridite! 
 

SESTANEK STARŠEV veroučen-
cev 4. raz., 5. raz., 6. raz. in 7. raz. 
iz Slivnice bo v torek, 24. 1. ob 18h 
(takoj po sv. maši) v Maranati. 
 
SESTANEK STARŠEV veroučen-
cev 1. raz.,2. raz., 4. raz, 5. raz., 6. 
raz. in 7. raz. na Dobrovcah bo v 
sredo, 25. jan. ob 18.30h v vero-
učni sobi na Dobrovcah.  
 

GOSPODARSKI SVET  ima sejo v 
četrtek, 26. jan. ob 19.h v novem 
župnišču.  
 

ZA KRŠČANSKO EDINOST 
 

Od 18. do 25. jan. 2023 pod geslom 

»Naučite se delati dobro, skrbite za 

pravico« (Iz 

1,17) poteka 

teden molitve 

za edinost 

kristjanov. 

 

MOLITI  ZA  KRŠČANSKO 
EDINOST  JE  NAŠA  NALOGA  

   Božji Sin Jezus Kristus, se je 
učlovečil, da bi izvršil načrt 
odrešenja za vse ljudi. V ta namen je 
ustanovil Cerkev, da bi vsem 
prinašala milost odrešenja..  
 

   Kako močno je Jezus želel, da je 
Cerkev ena, nedeljena, spoznava-

mo v njegovi Velikoduhovniški 
molitvi (Jn 17). In vendar, ko se je  
Cerkev širila, se je srečevala z 
različnimi kulturami in različnimi 
odzivi civilne družbe. Tako so že v 
prvem stoletju kristjani različnih 
dežel obhajali bogoslužje nekoliko 
različno.  
   Skozi stoletja so razlike naraščale, 

svoj vpliv 
pa je imela 
tudi civilna 
družba in 
tako je leta 
1054 prišlo 
do delitve 

Cerkve na Katoliško (Rimsko) in 
Pravoslavno (Bizatinsko) Cerkev. 
To je bil t. i. vzhodni razkol. V 
bistvu je v obeh Cerkvah ostal isti 
nauk o verskih resnicah in zakra-
mentih, jedro problema je bilo v 
priznanju papeževega prvenstva.  
 

   Ob razvoju cerkvenega nauka 
rimske Cerkve, vpliva civilnih 
oblasti in slabosti, ki so se 
pojavljale, so nastajale napetosti, 
kar je leta 1517 pripeljalo do t. i. 
zahodnega razkola. Nastalo je več 
vej protestantskih krščanskih 
skupnosti. Danes jih je čez 400, vse 
pa imajo za temelj Sveto pismo in 
vero v Jezusa Kristusa odrešenika. 
Od zakramentov sprejemajo sveti 
krst in v neki meri tudi evharistijo.   
 

Ob razkolih pa so se pojavljala tudi 
prizadevanja  za  edinost.  Nam je  

 

blizu skrb Bl. Škofa Slomška, ki je 
leta 1851 ustanovil molitveno 
gibanje: Bratovščino Sv. Cirila in 

Metoda. V Franciji je močno  
spodbujal k skrbi za edinost Cerkve 
Abbe Paul Couturier. Končno je II. 
Vatikanski koncil (1964) sprejel 
Odlok o ekumenizmu. Iz tega 
navodila izhaja vsakoletni teden 
molitve za krščansko edinost.  
   Kot številni verniki in voditelji 
krščanskih skupnosti po svetu se z 

veseljem in 
gorečo 

moltvijo tudi 
mi vedno 

znova 
vračamo k Bogu in prosimo, da srca 
vseh kristjanov napolni z medse-
bojno ljubeznijo in Cerkev vodi v 
edinost, kakršno On sam želi.  
 
 

JEZUS, TI SI MOLIL  

ZA EDINOST 

Prosimo te, daj nam edinost, 

kakršno želiš Ti 

in na način  kakor želiš Ti. 
 

Naj razdeljenost okusimo kot 

bolečino in vidimo našo grešnost. 

Daj nam moč neomajnega upanja.  
 

Gospod, hvala ti, ker si nas 

povabil, da se medsebojno 

sprejemamo in odkrivamo resnico, 

ki še primanjkuje v naši veri. 

 

Hvala Gospod za milost  

Katoliške Cerkve, ki skrbno 

varuje vero apostolov  

in ima željo ohranjati edinost. 
 

Hvala Gospod za Pravoslavne 

Cerkve in njihovo navezanost na 

obredno obhajanje vere,  

kjer ljudem z lepoto bogoslužja 

umerjajo pogled  

v nebeško kraljestvo. 
 

Hvala Gospod za Protestantske 

Cerkve. S svojo navezanostjo na 

Sveto pismo množicam poživljajo 

vero in skrbijo, da odgovornost 

 v Cerkvi skupno nosijo  

duhovniki in laiki.. 

 Hvala Gospod za redovniški stan, 

ki v vse Cerkve prinaša skrb za 

posvetitev  vsakega človeka. 
www:saintvitalsaintnicolas.com 

 
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

BRATCA se veselita ob torti, ostane še 
zadnji kos. Mihec: ''Ali bova zadnji kos 
tudi razdelila nal pol?'' - Erik: ''Ne, ni 
treba. To bom že sam  pospravil.'' 
 

PACIENT v čakalnici šteje denar. 
Zobozdravnik to vidi in reče: ''Saj ni 
treba plačati vnaprej.'' – Pacient: ''Saj ne 
mislim. Samo preštejem denar preden 
me boste uspavali.'' 
 
 

KONTROLOR na vlaku odraslemu 
potniku: ''Toda to je otroška vozov-
nica!'' – Potnik: ''No, zdaj pa lahko 
vidite koliko časa sem čakal na vlak.'' 


