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ZASLUŽEK IN NAGRADA 
 

   V vinogradu je vedno dovolj dela in 
dober gospodar je pripravljen sprejeti 
nove delavce v katerem koli trenutku. 
Nekatere šele ob 11. uri. 
    Ob sprejemu na delo človek običajno 
pomisli na zaslužek in tako je tudi v 
evangeljski priliki. 

 

 
 

   Pogodba o plači je spoštovana, kar 
nas uči, da je najprej treba biti 
pravičen. Zakaj jih ni bilo na delo, o 
tem tudi gospodar ne debatira. 
Preprosto jih sprejme, ko se poja-
vijo. Vedel pa je, da ti delavci od 
samega zaslužka ne morejo prežive-
ti, zato jim izroči še solidno darilo. 
    Ob Gospodarjevi darežjivosti pa 
se prepustijo godrnjanju zoper njega 

 
tisti, ki so bili na delu ves dan, ker je 
''zadnjim'' na vrh plače dal še dar. 
   Tu se soočita človeška logika 
razuma, ki pomeni pravičnost in 
gospodarjeva, Božja logika, ki je 
logika srca. Ta logika je ljubezen, 
darovanje, zastonjskost.  
 

   Bog ne rešuje stvari po človeško. 
Potrebno je biti pravičen, toda iz 
same pravičnosti ne bi 'preživeli', 
oz. ne bi dosegli zveličanja. Zato 
nastopi Božja dobrota, ki je 
dopolnitev pravičnosti. 
 

   Potrebno je, da v Bogu prepo-
znamo moč ljubezni, ki presega 
človeško pravičnost in premaga 
sebičnost. Najboljša pot do takega 
odkritja Boga je bratska skrb; 
tista, ki nas poganja v dosledno 
pravičnost in zastonjsko ljubezen.  
 

   Nekateri kristjani mislijo, da je 
vera to, kar mi storimo za Boga. 
Ne. Vera je to, kar Bog stori za nas 
in mi to sprejemamo kot dar. 

          župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 20. 9.  
 

25. med letom  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + družine Polič, Klun in Kop 

PONEDELJEK, 21. 9. 
18.30  za + Marjeto Pernat, (osmina)  

MATEJ (MATEVŽ), apostol 
TOREK, 22. 9.   

18.30 za + Helber Frančiško (osmina) 
 molitev za misijone Pavel in Avguštin, korej. muč. 

SREDA, 23. 9. 
18.30 

za + Jožefa Pišeka 
 molitev za družine Pij iz Pietrelcine, red 

ČETRTEK, 24. 9. 
18. 30 

za +  Kraner Fric 

molitev za duhovne poklice ANTON  M. SLOMŠEK, šk 

PETEK, 25. 9.  
18.30 

za + Magdaleno Gradišnik 
pobožnost prvega petka  Sergij Radoneški, menih 

SOBOTA,  26. 9.  
Kozma in Damijan, muč 18.30 

za + pok. Lobnikove 
 pobožnost prve sobote 

NEDELJA, 27. 9.  7.30 - za žive in rajne farane 
26. med letom – kvatre 

 SLOMŠKOVA NEDELJA 
10.00 

 za birmance  
 pri maši podelitev zakramenta birme 

D O B R O V C E   

NEDELJA,  20. 8.  

25. med letom  9.00 
za + Roziko Mohorko, Sina Roberta ter 
        starše Mohorko 

PONEDELJEK, 21. 9.  17.30  za + Janeza Vidoviča 

TOREK, 22. 9. 17.30 
za + Milana Mihaela in Ano Kline ter 
        Benjamina Čandra ter  

ČETRTEK, 24. 9. - A. M. Slomšek 17.30 za + Dušana Horvata 

NEDELJA,  27. 9. 26. med letom /// ni sv maše - birma v Slivnici 

KAPLJICA ROSE  
 

Ni sreča tista, ki nas napolni s 
hvaležnostjo, hvaležnost je tista,  

ki nas napolni s srečo.  
David Steindl-Rast - redovnik 

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  
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25. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj  

za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi!  

Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi.    
 Mt 20, 13-14 
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ZAČEL SE JE REDNI VEROUK  

NA DOBROVCAH 

URA PONED. TOREK 

14.00 – 14.45 2. raz 1. raz 

14.55 – 15.40 3. raz 5. raz 

15.50 – 16.35 6. rar 4. raz 

16.45 – 17.30 7. raz 8. raz 
 
 

 
V SLIVNICI 

- 1. in 2., razr. v šoli 
1. raz. -- (še ni določeno) 
2. raz. -- (še ni določeno)  

Vsi ostali razredi so v župnišču   
3. raz. - četrtek ob 15h do 15.45h 
4. raz. - petek  ob 15h do 15.45h 
5. raz. sreda  -   ob 14h -14.45 h 
     5. raz- iz OPB ob 15h - 15.45h 
6. raz. – četrtek.:  13.10h do 13.50h 
     6. raz- 2. skup.: 14h do 14.45h 
7. raz. – petek  od 13.15h do 14h 
     7. raz - 2. skup.14h do 14.45h 
8. raz.  – v petek od 16h do 16.45h 
 
 
 

DEVETDNEVNICA K SV. DUHU  
se nadaljuje.  
V sredo, 23. 9. ob 17.45 se zberejo vsi 
birmanci iz Slivnice in Dobrovc, da se 
srečajo z birmovalcem.  
 

V petek 25. 9. ob 17.30h vsi v Slivnici, 
in bo spoved za birmance, vzporedno v 
novem župnišču pa za starše in botre.  
 

V soboto, 26. 9. ob 18.30 vsi v Slivnici, 
ko dobijo birmske listke in sedežni red. 
 V nedeljo, 27. se birmanci zberejo v 
cerkvi vsak z botrom in starši v 
določeni klopi. Med sv mašo bo 
kanonik g. Janez Lesnika podelil 

zakrament sv. birme.    Drugi verniki se 
poslužite šotora pred cerkvijo. Prosimo, 
da upoštevate navodila za zaščito pred 
prenosom virusa.  
 

DRUGA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v petek, 25. 9. ob 20h. 
 
DOROVANJE ZA BOŽJI GROB na veliki 
petek je odpadlo, po odloku sv. očeta pa je 

dar. 13. septembra  za sveto deželo. 
PRIHODNJA NEDELJA je 
KVATRNA.  Ker je pri nas ta dan 
birma, bomo darovanje kvatrne nedelje 
za bogoslovje preneslli na naslednjo 
nedeljo, 4. oktobra.  
 

  V VEČNOST STA ODŠLI  
MARJETA PERNAT iz Hotinje vasi.  
ŽIVKA GROZDANOV iz Hot. vasi.  

 Molimo zanju! 
 

''TOUR DE FRANCE'' –  

TUDI PO MARIJINI POTI 
 

 S kolesarsko dirko 
Tour de France na 
3500 km dolgi poti 
sta naša rojaka 

Primož Roglič in Tadej Pogačar 
navduševala Slovenijo in še marsikoga. 
Ponosni smo nanju, pa tudi hvaležni, 
saj je dirka sad izjemno zahtevnih 
treningov. Bogu hvala zanju! 

   Istočasno je bila 
na poti druga ekipa  
po drugačnem 
''Tour de France''. 
To so bili romarji, 
ki so čez Francijo 
zarisali Veliki 

Marijin ''M''. Tega pa je dejansko v  

19. stoletju zarisala Marija sama.  
   Marija se je v Franciji prikazala leta 
1830 v Parizu (ulica Rue de Bac), 1846  
v La Salette (na jugu Alp), leta 1858 v 
Lurdu. Leta 1871 v Pontmainu (SZ 
Francija) in leta 1876 v Pellevoisin (v  

središču). Če povežemo te kraje, 
dobimo črko ''M''. To pot, ki je dolga 
2300 km je leta 2017 skupina mladih 
kristjanov prvič prevozila s kolesi v 
ekipi. Potovanje je bilo dejansko 
romanje prepleteno z molitvijo za 
Božje varstvo nad Francijo po 

Marijini priprošnji. Podobno so romali 
leta 2018 in 2019.  

 

   Letos je to romanje po Marijinem ''M'' 
bilo drugačno. 2. junija sta hkrati 
krenili na pot dve kočiji, ena iz 
Lurda, druga iz La Salette, vsaka 
kočija je peljala Marijin kip in z njim 
naredila okrog 1100 km. 

 
Spremljali so jih peš romarji, eni daljše, 
drugi krajše etape. Obe kočiji sta v 
soboto 12. 9. prispeli v Pellevoisin,  
kjer je v nedeljo 13.9. bilo praznovanje 
z različnimi oblikami bogoslužja.  

 

Vir: https://openagenda.com/sanctuaire-de-
pellevoisin/events/le-m-de-marie?lang=fr?lang= 

 

NA DOBROVCAH BOMO ZAČELI Z 
GRADNJO UČILNIC. 
Gradbeno dovoljenje 
je izdano. Na sestan-
ku v ponedeljek, 14. 

9. smo dopolnili gradbeni odbor, ki ga 
sedaj sestavljajo: Slavko Čander, 
Helena Jus Silič, Tomaž Langerholc, 
Simon Gračner in Sergej Dragan.  
 

Kličimo blagoslova na njihovo delo! 

 
DAJ NAM SV. DUHA 

Gospod Jezus,  

Pošlji svojega Svetega 

Duha na zemljo.  

Naj Duh prebiva v 

srcih vseh ljudi, da 

bodo obvarovani pred korupcijo, 

nesrečami, lakoto in vojno. 
 

Naj bo Marija, Mati vseh 

narodov, naša zavetnica 

in zagovornica.  
 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

VIOLINA – Kmalu po poroki zet reče 
tastu: ''Zakon je ena samo glasba 
življenja.'' – Tast: ''Ja, jaz sem se tudi 
hitro naučil igrati drugo violino.'' 
 

GOST natakarju: ''Kaj mi lahko nudite 
od vegetarjanskega, da je brez laktoze 
in glutena, brez sladkorja in brez bele 
moke?'' – Natakar: 'Namizni prt.'' 
 

MOŽJE so postali moderni. Leta 1970 
so imeli trebuhe kot pralnik (deska za 
pranje) leta 2020 pa kot pralni stroj. 


