ŽUPNIJA SLIVNICA PRI MARIBORU

OBNOVA ŽUPNIŠČA
ZBIRAMO ''ZLATE'' OPEKE

Župnija je v verskem pogledu družina, župnišče pa skupni dom.

Ta naš skupni dom sedaj obnavljamo, kar je poseg, ki bo služil tudi
naslednji generaciji, ali bolje rečeno, kar naslednjim generacijam.
Za delo je Spomeniško varstvo dalo navodila in ga tudi spremlja. Stroški niso majhni, če pa
pogledamo prebivalstvo, spadamo med večje župnije, saj je že leta 2002 župnija štela v celoti 6700
prebivalcev (Dobrovški del 2.200 in Slivniški del 4.500). Vsi prebivalci seveda niso katoliški kristjani
in je točen podatek težko dobiti, vendar ocenjujemo na cca 80%. Pri nedeljskem bogoslužju se
zbere približno 400 (450) ljudi (cca 7-8 %), vendar je veliko več ljudi, ki se čutijo kristjane in
župljane. Svojo pripadnost ljudje močno pokažejo ob pogrebih ali prejemanju drugih
zakramentov, posebej pa na veliko soboto ob blagoslovu velikonočnih jedil.

Obnove župnišča smo se lotili decembra 2015, da smo sanirali temelje in s tem preprečili
nadaljnje vstopanje vlage v stavbo. Delo je bilo kvalitetno izvršeno, o čemer pričajo sedaj prav
suhi zidovi. To delo je pomenilo strošek 32.000€, kar z nedeljskimi darovi vernikov še vedno
odplačujemo, kot lahko spremljate v mesečnih poročilih o nabirkah v Slivniškem župnijskem listu.

S tem so v obnovo vključeni predvsem ljudje, ki redno obiskujejo sveto mašo – t.i. nedeljniki. Za
ta sorazmerno majhen odstotek naših faranov je to zelo veliko breme.

kaplanija, ki postaja župnišče

Z obnovo župnišča bomo nadaljevali in v naslednji fazi želimo vstaviti nova okna (vsaka etaža po
10 oken), sledijo nove napeljave za vodo, elektriko in ogrevanje. Za temi grobimi deli pride na
vrsto notranja ureditev prostorov in fasada.
Ob pogledu na razpon med verniki naše župnije in nedeljniki, pa verjamem, da imate skrb za
naše župnišče tudi tisti, ki v srcih gojite verski čut do Jezusa Kristusa, čeprav ob nedeljah bolj
redko obiščete cerkev.
Vabim vas in prosim vas tako v svojem imenu kot v imenu naslednje generacije vernikov,
katerim bomo župnišče zapustili, da prispevate po vaših močeh.

Ker je opeka osnovni simbol gradnje, si predstavljamo prispevke v smislu ''zlatih opek''.

Eno opeko predstavlja vsota 100€.

Vabljeni, kdor more, da prispeva za

''zlato opeko''.

Morda je kdo pripravljen darovati več takih ''opek'', kdo drug pa bi morda
prispeval eno opeko v več obrokih, kar ima enako vrednost.
Vsak prispevek je dobrodošel.

Darovalci ''zlatih opek'' bodo vpisani v KNJIGO DOBROTNIKOV, ki bo v župnijski
pisarni na voljo za vpogled.
OB IZROČITVI DARU, BOSTE VPISANI V KNJIGO DOBOTNIKOV IN PREJMETE TO POTRDILO, DA STE
DAR IZROČILI.

Materialni poseg v obnovo naše župnije je zelo potreben, nad tem pa mora bedeti duhovni
poseg, kar je molitev. Ta duhovna podpora je potrebna, saj bo to delo uspelo samo z
blagoslovom od zgoraj, kot pravi sveto pismo: ''Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni
zidarji;''(Ps 127,1).

Hvala vam za sodelovanje!
V Slivnici/Mb - avgust 2016

župnik Jože Šömen
Priloga Slivniškega župnijskega lista za interno obvestilo faranov odgovarja: Jože Šömen župnik
Slivnica pri Mariboru, K cerkvi 9; 2312 Orehova vas

DAROVALEC:
IME:

______________

in

PRIIMEK:

______________

NASLOV: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KRAJ :

__________________

VSOTA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________
župnik
žig

_________
podpis

V Slivnici, dne: _ _ _ _ _ _ _ _ _

------------------------Lahko pa dar nakažete na bančni račun:

Deželna banka Slovenije
SI56 1934 0500 9689 773
Župnija Slivnica pri Mariboru, K cerkvi 9, 2312 Orehova vas – za obnovo župnišča.

BOG POVRNI !

