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SKRB ZA BRATE 
 

   Tokrat je Jezus dal lekcijo o skupnem 
življenju. Človek je po naravi družbeno 
bitje. Vedno je del neke skupine, naj bo 
to družina, ali župnija, ali športni klub, 
ali sodelavci v službi. Jezus hoče, da 
krščanska skupnost vedno skrbi za vse 
brate. Če se je kdo začasno oddaljil, 
njegova vrnitev pomeni praznik za vso 
skupnost. 
 

 
 

   Kristjan je odgovoren za druge. 
Čeprav so in bodo vedno neke 
napetosti med zakonci, med starši in 
otroci, med sosedi itd., kristjan ne 
sme nikoli pristati na izgubo 
katerega koli člana. Jezus predlaga 
iskanje poti sprave po poti bratskih 
opominov.  

 Gotovo je potrebno veliko poguma, 
da kdo spregovori bližnjemu o 
njegovi napaki. To je toliko težje, 
ker nobeden od nas ni popoln.  
 

   ''Pojdi k njemu'' je Jezusov nasvet, 
ki ga radi nadomestimo z 
govorjenjem ''za hrbtom'' in to s 
prizvokom obtoževanja ali 
obsojanja slabotnega brata. Take 
poti gotovo ne navdihuje ljubezen in 
sad takega obravnavanja ne bo 
vrnitev izgubljenega, ampak 
kvečjemu poniževanje in 
poglabljanje razhajanja.    

   Svarilo mora biti ljubeče in 
prežeto z željo, da se gradi edinost 
z vsakim bratom. Opomnjeni brat 
se ne sme čutiti ponižanega ali 
odrinjenega. V priliki o 
izgubljenem sinu je Jezus dal 
vzorec, kako ravnati: sprejeti 
brata z odprtimi rokami, brez 
naštevanja napačnih korakov in 
iz vrnitve narediti praznik za 
''celo vas'', oz. skupnost. 

župnik  

  

N OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 6. 9. - angelska 
 

23. med letom 

 ŽUPNIJSKI PRAZNIK 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.00 
blagoslov župnišča  - sledi sv. maša  

- za dobrotnike župnišča in cerkve  

PONEDELJEK, 7. 9. 
18.30 za + Davorina Trpina, (osmina) 

Marko Križevčan, muč 

TOREK, 8. 9.  – mali šmaren 10.30 - v dober namen  

MARIJINO ROJSTVO 18.30 za + Marijo Breznik 

SREDA, 9. 9. 
18.30 za blagoslov veroučnega leta  Peter Klaver, duh, misij. 

ČETRTEK, 10. 8. 
18. 30 

za + Franca Furha 

molitev za duhovne poklice Nikolaj Toletinski, spok. 

PETEK, 11. 9.   
18.30 

za + Katarino Zorec 
češčenje najsvetejšega  Janez Gabrijel Perboyre, muč 

SOBOTA,  12.  9.  
18.30 za + Auguština Horvata 

Marijino ime 

NEDELJA, 13. 9.  7.30 za + za žive in rajne farane 

24. med letom 10.30 - za blagoslov v družini 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 6. 9. - angelska 
23. med letom 

//// - žegnanje v Slivnici - 

TOREK, 8. 9.  - mali šmaren 17.30 za + Franca Jezo 

SREDA, 9. 9. 17.30 za + Benjamina nČandra 

NEDELJA,  13. 9. -  
24. med letom 9.00 za + Ivana Greifoner in Maksa Kontarščaka 

KAPLJICA ROSE  
 

Kadar molim ''Zdavo Marijo'' 

 se nebo smeji, angeli se veselijo  

in stvarstvo se raduje. 
 

Sv. Frančišek Assiški. 

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 
Leto 19, številka 37 6. 9 2020 

23. NEDELJA MED LETOM - FARNI PRAZNIK 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Jezus je rekel svojim učencem: »Ako greši tvoj brat zoper 
tebe, pojdi in ga posvári med štirimi očmi. Če te posluša, 

 si pridobil svojega brata.                   Mt 18,15-16 
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EPIDEMIJA Navodilo za bogoslužje:  
 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.  
 

ŽUPNIŠČE in ŽUPNIJSKI PRAZNIK. 

Danes je blagoslov novega župnišča in 

župnijski praznik. Bogu hvala, da nam 

je dal Marijo in 

Bogu hvala za vse, 

ki ste prispevali k 

tej pridobitvi, 

hkrati Bogu hvala 

za Em. Kardinala 

Franca Rodeta, ki 

je za to slovesnost 

prišel med nas.  

 Vsem faranom in vsem udeležencem 

obilo Blagoslova!                      župnik  
 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA. 
je akcija Župnijske Karitas od pone-
deljka 7. do petka 11. septembra. 
Keson bo pred župniščem. 
 

STARŠI BIRMANCEV  vabljeni na 
sestanek v sredo, 9. 9. ob 19h. 
 

MOLITEV ZA 
DUH. POKLICE 
Od 6. do 13. 9. 
obhajamo teden 

molitve za duhovne 
poklice, katerega 
vrh je molitveni dan 

v soboto 12. 9. na Ptujski gori. Ob 9. uri 
bo molitvena ura, sledi pa sv maša.  

 

VPIS K VEROUKU - SLIVNICA: 
 

- poned., 7. 9.: - od 7h do 
9h in    od 17h do 18h 
- četrtek 10. 9.  

od 16h - do 18h 
Izven tega časa prej 
pokličite  031 590 556     

Vpis - DOBROVCE: 
- torek,  8. 9.  –  od 16h  do 17h 
- sreda,  9. 9.  – od 16h – do 17h 
 

ZAČETEK VEROUKA  bo usklajen s 
šolskim programom. Ko ga bomo 
dobili, bo sestanek s starši in bomo 
naredili razpored.  
 

NOVA  KRISTJANKA 
EVA  DAMIJAN iz Hotinje vasi. 

Srečnim staršem čestitamo! 
 

MARIJINO ROJSTVO  8. sept. 
 Marija nam v svojem brezmadežnem 

spočetju vrača podobo popolnega 

človeškega dostojanstva. Vstaja kot 

jutranja zarja, ki 

naznaja svetlobo 

odrešenja, 

Jezusa Kristusa. 

Odgrinja zemljo 

zastrto z blatom 

greha in vstaja 

kot najlepši cvet, kakršnega ni še nihče 

videl v razdejanem vrtu človeštva. 

   Moramo si priklicati v spomin najbolj 

čisto in nedolžno človeško rojstvo, 

najbolj popolno, najbolj vredno 

definicije, ki jo je Bog sam dal človeku 

ob stvarjenju: njegova podobnost, 

podoba Boga, torej predstavljena 

najvišja idealna lepota. Ta lepota se 

izraža v konkretnem življenju in daje 

zaslutiti veličino tega ustvarjenega 

bitja, ki je 

namejeno, da 

postane 

kraljica 

zemlje. Z 

druge strani 

je ta sad 

stvarjenja v dialogu z ljubeznijo svojega 

Stvarnika, kateremu odgovori v 

popolni izročitvi sebe, kar izrazi v 

psalmu Magnifikat. 
 

   Po izrazu neskončnega usmiljenja je 

Bog v Mariji oživil tisto, kar se je v Evi 

razblinilo. V sodelovanju s Sv. Duhom 

je Bog Marijo pripravil tako, da je 

vredna postati bivališče Božjega Sina.  

   Danes, ko je bogoslužje namenjeno 

temu daru, temu izvrstnemu sadu 

Božjega stvarjenja, se veselimo skupaj 

z Marijo, ki je rojena in je naša na način, 

da nam v svojem brezmadežnem 

spočetju in božanskem mišljenju vrača 

dastojanstvo.  
 

   Marija, po 

navdušenju in 

veselju naših duš se 

ne umika našim 

pogledom in nas 

spodbuja gledati še 

višje, se zazreti v 

čudežno svetlobo 

svetosti. S svojim 

rojstvom nam naznanja, da nam bo 

dala življenje Kristusa, učlovečenega 

Božjega Sina. Ona je tista ‘’nebeška 

vrata‘’, skozi katera se že približuje 

božanska luč, da osvetli vso zemljo.  
https:/vie-monastique.com/surieu-jours-en-fete/2 
 

SPOMNI SE O PREČISTA 
DEVICA, BOŽJA MATI, 
dobrotljivosti  
s katero te je Bog ustvaril.  
Prosim te, Mati premila,  
da odvrneš od mene vsako zlo, 
ki bi me moglo odvrniti  
od Tvoje milosti.  
 

Spomni se Tvoje čistosti,  
ki jo je Bog od začetka časov 
hotel varovati v Tebi.  
Prosim te, prečista Božja Mati, 
da mi v svojem usmiljenju 
zagotoviš varstvo  
in luč pravega spoznanja, ter 
obžalovanje vseh mojih napak.  

 Elizabeta Ogrska 
 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

ŠKATLA - Stara gospoda, kolega iz 
mladih let, se srečata. Prvi: ''Ali imaš ti 
še tvoje poročne čevlje?''- Drugi: ''Ne. 
Imam pa še vedno tisto staro škatlo.'' 
 

OTROCI na ulici: Prvi: ''Pri nas smo 
trije otroci in ima vsak svoj računalnik.'' 
- Drugi: ''Mi smo trije otroci in ima vsak 
svojo sobo.'' – Tretji. ''Mi smo trije 
otroci in ima vsak svojega očeta.'' 
 

SELITEV – ''Moja tašča je nekoč živela 
za lučaj kamna od nas.'' – ''In zakaj se je 
odselila?'' – ''Prepogosto sem jo zadel.'' 


