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DVA NAČINA MIŠLJENJA 
 

   Jezus napove svoje trpljenje, Peter se 
temu odločno upre. To sta dva načina 
mišljenja: zemeljsko in nebeško oz. 
človeško in Božje. Eno v trpljenju vidi 
prekinitev življenja, drugo pa vidi le 
oviro, ki jo je treba prebresti, da se 
pride do polnosti lepote življenja. 
 

   Peter je padel 
v skušnjavo 

zemeljskega 
mišljenja, kar 
Jezus označi za 

satansko 
mišljenje. Ali 
ni Jezus 
prestrog?  

   Za kaj dejansko gre? Ko človek 
pozna Božjo misel, kot gre v tem 
Petrovem primeru (Jezus je jasno 
povedal, da sprejema trpljenje, ki 
pride), pa se človek odloča za 
človeško mišljenje, je to polno 
nsprotovanje Božji volji. To pa je že 
hudičevo delo. Tudi tu vidimo, kako  
spretno hudič nastavlja zanke.  

 
   Jezus deluje iz ljubezni, ki pomeni 
iskanje trajne sreče vseh. Človek 
brez ljubezni išče svojo srečo, četudi 
začasno in se ne meni za druge, zato 
si privošči tudi goljufijo. 
 

   Raziskave v ZDA so pokazale, da 
80% mladih goljufa na izpitih. S tem 
''uspehom'' si hočejo zagotoviti neko 
uspešno kariero. Toda ta miselnost 
se lahko oklene človeka in ga 
spremlja po študiju v družinskem, 
poslovnem in političnem  življenju.  
 

   Ljubezen, kar je Jezusovo 
vodilo, je zahtevna v času, ko na 
človeka lahko deluje nasprotna 
misel. Takšno je zemeljsko 
življenje. To se pokaže v življenju, 
ko je treba odpustiti zlo, ali 
ohraniti zvestobo manj zvestemu 
sozakoncu, pričevati za vero v 
okolju, ki vero smeši itd. 
   Jezus nam prinaša blagor, ki je 
sad ljubezni in s prizadevanjem, 
da bi tudi sami živeli iz ljubezni, 
bomo ta blagor dosegli. 
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OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A      sv. maše so v cerkvi 

NEDELJA, 30. 8.  
 

22. med letom  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  Mateja Muma 

PONEDELJEK, 31. 8. 
18.30 za + Franca Breznika 

Nikodem, Jezusov učenec 
TOREK, 1. 9.   

18.30 za + Alojza Greifa 
Egidij, opat 
SREDA, 2. 9. 

18.30 za + Marijo Koren Marjeta, dev. Muč.  

ČETRTEK, 3. 8. 
18. 30 

- za zdravje in varstvo pred epidemijo 

molitev za duhovne poklice Gregor Veliki, papež, c. uč 

PETEK, 4. 9.  –  prvi petek 
18.30 

za + Zofijo Kristan  (osmina) 
pobožnost prvega petka  Mojzes, prerok 

SOBOTA,  5. 9. – prva sobota 
18.30 

za blagoslov v družini  
 pobožnost prve sobote Mati Terezija, red. ust.  

NEDELJA, 6. 9. angelska  7.30 - za žive in rajne farane 

23. med letom 

 ŽUPNIJSKI PRAZNIK 
10.00 

- za dobrotnike župnišča in cerkve  
 bogoslužje se začne z blagoslovom 

obnovljenega župnišča 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 30. 8.  

22. med letom  9.00 za + Alojza Pušnika 

ČETRTEK, 3. 9. 17.30 za + Marijo Ertl 

NEDELJA,  6. 9. - angelska 
23. med letom //// --  žegnanje v Slivnici -- 

KAPLJICA ROSE  
 

»Vzgoja: to je to,  

kar da družina;  

izobrazba: je to kar dá država« 
 

Victor Hugo 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 
e-pošta: joze.soemen@triera.net;  
031 590 556; ℡: 02 60 54 021 

℡ Maranata  059 171 830  
splet: www.mc-maranata.com; 

 
 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
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22. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Peter mu začel braniti: »Bog ne daj, Gospod! To se ti ne sme zgoditi!« On 

pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Proč od mene, satan! V spotiko 

si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.«   Mt 16,17-18 
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EPIDEMIJA Navodilo za bogoslužje 
ostane isto:  razkuževanje rok,  
 zaščitna maska obvezna,  
 razdalja vsaj 1,5m.  
 ob udeležbi več kot 10 oseb pri 
maši navzoči oddajo svojo telefonsko 
štev., ki jo župnik hrani 30 dni.  
 

VSE ZAKONSKE SKUPINE 
naše župnije imajo skupno srečanje 
danes,  30. 8. po 2. sv. maši (cca 12h).  

 
 
 ČIŠČENJE CERKVE Verniki 
vabljeni, da jutri, v ponedeljek ob 8 uri 
''vkup stopimo'' in primerno za praznik 
očistimo cerkev.      Hvala že vnaprej ! 
 

PRIPRAVA NA ŽUPNIJSKI 
PRAZNIK 

   1. Devetdnevnica po vaseh. Se 
nadaljuje:  ponedeljek, 31.8. Čreta; 
Hočka c. 18, družina Pintar;  torek, 
1.9. Dobrovce, družina Čander;  
sreda, 2. 9. Hotinja vas, Hotinjska 34, 
družina Lešič;  četrtek, 3. 9. Polana, 
v žup. cerkvi;  petek, 4.9. Skoke (v 
kapeli);  sobota, 5. 9.: Orehova vas, 
Orehova c. 80; družina Bandur ob 12h. 
   Marijin kip se vzame po večerni sv. 
maši v cerkvi in se naslednji dan pred 
mašo vrne, da ga vzame druga vas.  
 
 MLADINCI IN MLADINKE imajo 

srečanje v petek, 4. 9.   Ob 18h je 

sestanek za pripravo dekanijskega 

srečanja po programu Stična 2020, 

- ob 19h pa bo z nami gost, g. Simon 

Potnik, župnik v Slovenj Gradcu.  
 

 

ŽUPNIJSKI PRAZNIK bomo 
obhajali prihodnjo nedeljo, 6. 9. 
Slovesnost bo vodil EMINENCA 
FRANC KARDINAL RODE. Ob 10. uri 
bo blagoslovil obnovljeno župnišče; 
sledi sv. maša v cerkvi. Po navodilih za 
preprečevanje širjenja virusa v cerkvi 
ostane vsaka druga klop zaprta, vendar 
bo pred cerkvijo postavljen šotor in v 
njem TV ekran, kjer bo neposredni 
prenos bogoslužja iz cerkve.  

 
   Po sklepnem blagoslovu bo darovanje 
okrog oltarja za župnišče.  
    Po sveti maši bo pred cerkvijo nastop 
folklorne skupine KUD Milke Zorec iz 
Hotinje vasi. Pogostitve vernikov in 
srečelova ne bo; kozarček pijače pa 
bomo popili na varnostni razdalji in 
izmenjali kako prijazno besedo.  
 

ORATORIJ je ob kraljici Esteri razve-
selil ter 

spodbu-
jal k za-
upanju v 
Boga in k 
odgovor-

nosti 40 mladih otrok in animatorjev.  
Hvala vsem, ki ste sodelovali! 

 

NOVI KRISTJANI 
ELA  PRELOG  iz Radizela in  
MIA  ANTONČIČ iz Radizela. 

Srečnim staršem čestitamo! 

PRVI PETEK Obisk bolnikov in 
obhajilo na domu bo po običajnem 
redu. Povejte imena novih bolnikov, ki 
jih duhovnik naj obišče. 
 

 V VEČNOST JE ODŠLA 
ZOFIJA KRISTAN iz Hotinje vasi in 
DAVORIN TRPIN s Polane,  

pogreb bo v ponedeljek ob 15h. 
Molimo zanju! 

 

VPIS K VEROUKU - SLIVNICA: 

- sreda 2. 9.: - od 16h do 18h 
- četrtek 3. 9.: – od 7h  do 9h 

- petek 4. 9.:  -  15h do 16h 
- sobota 7. 9.: - od 8h do 10.30h. 

- poned. 7. 9.: - od 7h do 
9h in    od 17h do 18h 

Izven tega časa pa prej 
pokličite  031 590 556     

Vpis - DOBROVCE: 
- četrtek 3. 9.: -  16.30h do 17.30h 
- sobota  5. 9.:  -   od 12.30h do 13.30h 
- torek, 8. 9. – od 16h  do 17h 
 
BIRMANCI vabljeni v četrtek. 3. 9.  
– Slivnica: takoj po pouku;  
- Dobrovce: ob 16h v veroučni sobi.  

 
Z  GOSPODOM  V  ŠOLO 
 

Gospod, hvaležen sem ti za 

priložnost vrnitve v šolo.  

To mi bo omogočilo,  

da postanem boljši človek  

in si pridobim potrebno znanje,  

se usposobim za pomoč  

drugim ljudem.  

Pomagaj mi biti vesten v  

izpolnjevanju mojih dolžnosti.  

Nauči me biti previden  

in dostojen v delu doma in v šoli.  
 

Pomagaj mi razumeti,  

da neketere stvari niso odvisne 

od mojih strašev, ampak od mene 

samega, zato naj bom pozoren, 

odgovoren in prijazen do drugih. 
 

Blagoslovi moje straše,  

ki mi pomagajo postati dober sin 

in dober učenec. 
 

Blagoslavljaj tudi moje učiteje, 

profesorje, da bodo pravilno 

pristopali k učencem  

in jih znali usmerjati  

v osebno zrelost.  

Nauči nas 

medsebojnega 

spoštovanja. 

Amen.  
www; 

/tripoli.sscc.edu.lb/portal 
 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

VRTNAR kolegu vrtnarju: ''Sem slišal, 
da dobro vpliva na rože, če vsaj 
občasno zelo prijazno govoriš z njimi.'' 
– Drugi: ''Če to drži, potem pojdi vsaj 
včasih ozmerjat plevel.'' 
 

HIŠA – »Lepo hišo si zgradil, pa vendar, 
zakaj so vse sobe okrogle?« – »Ko sem 
začel zidati, je tašča rekla: ''Ko bo hiša 
končana, bo že kakšen kot tudi zame.''« 


