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Slivniški župnijski list

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

sv. maše so v cerkvi

SLIVNICA
NEDELJA, 13. 9.

Leto 19, številka 38
24. NEDELJA MED LETOM

- za žive in rajne farane
10.30 - za blagoslov v družini
7.30

24. med letom
PONEDELJEK, 14. 9.

13. 9 2020

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

////

-- ni sv. maše --

////

-- ni sv. maše --

Peter je pristopil k Jezusu in mu rekel: »Gospod, kólikokrat naj odpustim
svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal:
»Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.

////

-- ni sv. maše --

Mt 18,15-16

ČETRTEK, 17. 9.

18.00

Molitev pred Najsv. za duh. poklice

Robert Belarmino, šk, cer. uč

18. 30 za + Jožefa Ščapa (zadušnica)

POVIŠANJE SV. KRIŽA
TOREK, 15. 9.

Žalostna Mati Božja
SREDA, 16. 9.

Kornelij, p. in Ciprijan, šk, muč

PETEK, 18. 9.

18.30

Jožef Kupertinski, duh.
SOBOTA, 19. 9.
Januarij, šk., muč.
Dekanijsko srečanje mladih
''STIČNA '20''

18.00

25. med letom

češčenje Najsvet. – začetek devetdnevnice

Sv. maša pred Maranato v programu srečanja
mladine ''Stična na terenu''.
Vstop samo za prijavljene; prenos maše na FB
7.30

NEDELJA, 20. 9.

za + Andreja Pahiča

10.30

ODPUŠČANJE PO BOŽJE
Ob doživetju zla se človeku rada
prebudijo maščevalna čustva, ki se ne
znajo ustaviti. Perzijski kralj je že v 18.
stol. hotel omejiti število smrti zaradi
maščevanja in je zapovedal samo
povračilno pravo: ''zob za zob, ne celo
čeljust za zob''.

za + za žive in rajne farane
za + družine Polič, Klun in Kop

Greh je duhovna smrt, izguba
pravice večne skupnosti z Bogom. Z
odpuščanjem se mu vrne življenje.
''Ta tvoj brat je bil mrtev in je
oživel,'' pove v zgodbi o izgubljenem sinu.

DOBROVCE

NEDELJA, 13. 9. 23. med letom

9.00

za + Ivana Greifoner in Maksa Kontarščaka

PONEDELJEK 14. 9.

17.30

za + Benjamina Čandra

TOREK, 15. 9. -

17.30

za + Ivana Sabola

SREDA, 16. 9.

17.30

za + Mileno Kodrič, roj. Koren
za + Roziko Mohorko, Sina Roberta ter
starše Mohorko

NEDELJA, 20. 9. 25. med letom

9.00

KAPLJICA ROSE

Napake so vedno odpustljive,
če le tisti, ki jih je storil,
ima pogum, da to dovoli.
Bruce Lee
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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

življenja pa je sad brezmejne Božje
ljubezni (brez meja). Bog se do nas
ne vede po pravilu pravičnosti,
ampak po pravilu ljubezni in
usmiljenja. Zato tudi grehe odpušča,
ne da bi ''sprejemal odkupnino''. Ko
človek umakne svojo navezanost
na grešno dejanje in ga obžaluje,
Bog odpusti takoj in v celoti. Bog ne
pozna ''polovičnega'' odpuščanja.

Peter predlaga ''sedem kratno odpuščanje''. Zveni širokogrudno, toda
omejeno. Jezus to odpuščanje pomnoži z deset in sedem, kar pomeni,
da odpuščanje nima meje.
Človek se rad postavi kot
sveta'', kjer bi odločal o
tem, kar ni v njegovi pristojnosti.
Središče ni človek, ampak Bog.
Vsi obstajamo samo zato, ker nam je
Bog življenje podaril. Ta dar
''središče

Odpuščanje je temelj krščanstva. Da se človek uveljavi kot
pristna podoba Boga, je jasno, da
mora
tudi
sam
sočloveku
odpustiti takoj in v celoti. Tega se
človek uči od padlega Adama
naprej. Bog sam pa nam nudi
pomoč do uspeha s svojo besedo
(Sveto pismo), s svojim zgledom, s
svojo zakramentalno močjo.
župnik
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13. september 2020
EPIDEMIJA Navodilo za bogoslužje:

 razkuževanje rok,
 zaščitna maska obvezna,
 razdalja vsaj 1,5m.
VEROUK V DOBROVCAH vsi starši
veroučencev vabljeni na sestanek v
ponedeljek, 14. 9. ob 19h v veroučni sobi.
VEROUK v SLIVNICI za 1. in 2. r. bo v

šolskih prostorih, ura bo določena
prihodnji teden.
Ostali
razredi
v
Maranati (župnišče)
5. raz. iz OPB - sreda

ob 15h - 15.45h
3. raz. - četrtek ob 15h do 15.45h
4. raz. - petek ob 15h do 15.45h
Za 5.raz, ki niso v OPB, ter 6. 7. n 8.
raz. pa vabljeni starši na sestanek v
torek ob 19h in določimo urnik.
BOTRI BIRMANCEV vabljeni na

srečanje v četrtek, 17. 9. ob 19h.
Z nami bo dr. Darja Kalamar Frece.
SV. BIRMA Zakrament birme
bo predvidoma podeljen v
nedeljo, 27. 9. ob 10. uri. V
cerkvi bo prostor za birmance, botre in
starše, zunaj pa bo postavljen šotor in
na Tv-ekranu bo prenašano bogoslužje.

DEVETDNEVNICA k SV. DUHU se
začne v petek, 18. 9. Molivci za
birmance in drugi verniki vabljeni, da
se udeležujete, saj je birma dejanje za
blagor cele župnije in vesoljne Cerkve.
Namesto vikenda pred birmo imajo
program v soboto 19. 9. od 9h do 12h.
Popoldne pa so vabljeni na srečanje
2

24. nav. nedelja
''STIČNA''. Za slednje se prijavijo na
spletu: sticna.net/kako-v-sticno/
STIČNA MLADIH bo v soboto, 19. 9.
Program bo izvajan po dekanijah. Za
našo dekanijo bo srečanje v Slivnici:
- od 14h do 19h pred Maranato.
V času srečanja mladih imajo dostop na
prizorišče samo udeleženci prijavljeni
na: sticna.net/kako-v-sticno/
 V VEČNOST STA ODŠLA
JOŽEF ŠČAP iz Radizela, pogreb bo v
ponedeljek ob 13h na Pobrežju in
HELBER FRANČIŠKA iz Radizela,
pogreb bo v torek ob 14h v Slivnici.
Molimo zanju!
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24. nav. nedelja
''OČE,
BLAGOSLOVI
DELO
ČLOVEŠKIH
ROK''
-------------------------------------------------

Vzporedno
z gradbenoobnovitveenimi deli je rastla vaša povezanost z
župnijo. Vsi, ki ste dodali svoj delež,
ste ustvarjali ''skupni izdelek'' in v njem
lahko vidite del sebe in ob sebi
sofarana, sokrajana, kot mozaik na
istem nosilnem kamnu, ki je Kristus.

D E L O F A R A NO V J E
BLAGOSLOVLJENO
Bil je december 2015, ko smo zasadili
lopato in kramp za obnovo župnišča.
Meter za metrom smo podkopavali,
izolirali, betonirali itd.
Mesec za mesecem ste
farani varčevali, da ste
izročali darove za poJE BIL ZAČETEK… krivanje stroškov.
V knjigi dobrotnikov je 219 zapisov
darov, nekateri enkrat, drugi večkrat,
kakor je kdo mogel in čutil z župnijo.
Sedaj, v septembru 2020, je Kardinal
Franc Rode prišel in izlil Božji
blagoslov na vaše delo in vaše žrtve.
Dragi farani, hvala vam za vse darove,
žrtvovane delovne ure, molitve in za
tiste sprotne spodbude, ki ste jih izrekli.
Danes vidimo, da je bilo vse to
vredno storiti. Pred nami je obnovljeno
župnišče, da bi ''služilo faranom in
njihovi duhovni rasti'', kot je nekaj krat
izrekel g. kardinal.

PRAZNOVANJE JE BILO PRISRČNO
MED BOGOSLUŽJEM IN PO NJEM

Delo se mora nadaljevati. Marijin
praznik, ki je naš frani praznik nam
govori o nenehnem obnavljanju, krepitvi in utrjevanju odnosa z Bogom.
Opora pri tem nam bo župnišče v novi
podobi in z novimi zmogljivostmi,
predvsem pa stalna Marijina priprošnja.
Bogu hvala! Hvala tudi vsem, ki ste
sodelovali pri obnovi in oblikovali
žpk
praznični dan.
GOSPOD, DARUJEM TI DELO

današnjega dne.
Tvoj Sveti Duh naj uveljavi
v meni in moji okolici duha miru in
veselja, naj mi nakloni Modrost in
Moč, da bom v svoje delo
vnašal žarke ljubezni.

Naj Tvoj Duh v meni razvija
potrpežjivost, razumevanje
in prijazno razpoložljivost.
Daj mi zmožnost svoje brate
videti preko pojavnosti,
kot jih vidiš Ti sam.
Gospod, zapri moja ušesa za
vsako obrekovanje, varuj moj
jezik pred vsako zlohotnostjo.
Prebudi v meni pozornost
do Tvoje lepote,
da jo bom zaznaval v svetu in
jo bom s svojim delom uveljavljal.
Naj vsi, ki se mi bodo danes
približali, odkrijejo
Tvojo navzočnost. Amen
www.sainte-rita.net/espace-priere

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
RIBA –Medtem ko gost je ribo, pride

natakar mimo in vpraša: ''Vam je riba
všeč?'' – Gost: ''Mislim, da bi moral že
prej priti sem.'' – Natakar: ''To je pa
pohvalno za nas. In kaj vas je pripeljalo
do tega mnenja?'' – Gost: ''Potem bi riba
bila verjtno še sveža.''
OTROCI tekmujejo: ''Kake barve je
glava črnskega novorojenčka?'' –
''Črna.'' – ''Kake barve nog ima črnski
novorojenček?'' – ''Črne.'' – ''In kake
barve zob ima?'' – ''Črne.'' – ''Izgubil.
Novorojenček nima zob.''
DELO – Oče sinu: ''Ne pozabi, dragi
sin, da smo na zemlji zato, da delamo.''
Sin: ''Jaz bi pa rad postal mornar.''
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