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MOČ  SPREOBRNJENJA 
 

   Spet smo v vinogradu. Tokrat z dvema 
bratoma, ki se na očetovo naročilo, naj 
gresta na delo, odzivata različno. Eden 
in drugi ravna drugače kot napove v 
svojem odgovoru. Eden z besedo zavrne 
delo, toda po premisleku gre na delo. 
Drugi hitro obljubi, pa nič od tega… 

 

 
 

   Bog nas je ustvaril svobodne. Vse 
ni vnaprej določeno. Tudi če se 
človek odloči napačno, ima možnost 
'popravka' oz. spreobrnjenja.  
   To je boj v človekovem srcu, ki 
ga Bog zvesto spremlja in človeku 
nudi silno moč uničenja napačne 
odločitve, če le človek to želi. 
Kakršen koli je padec, vedno je 
Božja  moč  odpuščanja  večja  in  

 
močnejša. Bog vidi greh in vidi 
spreobrnjeje, daje pa prednost 
spreobrnjeju, zato oznanja, da 
''bodo cestninarji in prešuštnice 

sprejeti v nebeško kraljetsvo''. 
 

   Tistim, spolnim sprevržencem in 
skorumpirancem, ki jim družba tudi 
danes takorekoč odreka pravico do 
spreobrnjeja, Bog odpira novo pot. 
Kdor hoče stopiti nanjo, ga z 
veseljem sprejme. Ko se človek v 
srcu hoče ločiti od greha, Bog več ne 
posveča pozornosti grehu, ampak 
spreobrnitvi in ga primerno podpre.  
 

   Naš ''da'' Bogu, naše obljube 
zvestobe so zelo krhke. Prepoznati 
sebe slabotnega, tudi grešnika in 
se spokorno postaviti pred Sve-
tega, Ljubečega in Vsemogočnega 
Boga, nam daje možnost doseči 
popolnost; ne kot naše zasluženje, 
ampak kot Božji dar.  
  Jezus nas tako uči gledati tudi na 
bližnjega, ki zapušča pot greha.  

          župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 27. 9.  
 

26. med letom  BIRMA 
SLOMŠKOVA NEDELJA 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.00 

- za  birmance – podelitev sv. birme 
za + Mirana Vaisa (obl), Ivana in  
        Marijo Vais ter stare starše  

PONEDELJEK, 28. 9. 
18.30  za + Alojza Megliča  Venčeslav, muč 

TOREK, 29. 9.  - nadangeli 
18.30 

za + starše Štefana in Elizabeto 
 molitev za misijone MIHAEL, GABRIEL IN RAFAEL 

SREDA, 30. 9. 
18.30 

za + Terezijo Mohorko 
 molitev za družine Hieronim, cer. uč  

ČETRTEK, 1. 10. 18.00 Rožni venec 

Terezija Deteta Jezusa , red 18. 30 
za + Anico Štancer  

molitev za duhovne poklice 

PETEK, 2. 10. – prvi petek 
18.30 

za + Marijo in Ivana Pregl, Stanka  
        Predana in sorodnike 

pobožnost prvega petka  
Angeli varuhi 

SOBOTA,  3. 10. – prva sobota 
 

17.30  za + Leopolda Ekerla, (osmina) 

18.30 
za + Davorina Trpina 

 pobožnost prve sobote 

NEDELJA, 4. 10.  7.30 - za žive in rajne farane 
27. med letom - rožnovenska 10.30 za + Jerico in Mirka Kac ter sorodnike 

D O B R O V C E   

NEDELJA,  27. 8.  

26. med letom - Slomškova 
/// Ni sv maše – birma v Slivnici 

PONEDELJEK, 28. 9.  17.30  - za zdravje  

TOREK, 29. 9. 17.30 za + Mileno Kodrič, rojeno Koren  

NEDELJA,  4. 10.;  
27. med letom - rožnovenska 

9.00 za + Ernesta Koletnika 

KAPLJICA ROSE  
 

Maziljenje s sveto krizmo je prehod 
Svetga Duha preko tebe,  

da boš opora drugim.  
Hevraul  Okandze 

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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ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

»Resnično, povem vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo 

 pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam  

po poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice  

pa so mu verjeli.''                       Mt 21, 30-31 
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MESEC ROŽNEGA VENCA 
 V mesecu oktobru bomo vsak dan pol 

ure pred sv. mašo 
molili rožni venec. 
Ta  teden bo rožni 
venec in sv. maše 
v cerkvi, od pone-

deljka 5. 10. naprej pa bodo delavniške 
sv. maše in rožni venec v zimski kapeli.  
 

SPREJMI POTRDITEV…,/ 20 naših 

mladih faranov danes prejema 

darove Svetega Duha za 

delo, ki jim ga je izbral.  

       Neki birmanec je 

kako leto po birmi rekel: 

»Po prejemu sv. birme 

ostajam ista oseba, toda sem 

spremenjen. Potrjen v veri iščem, 

kako bi se upodabljal po Jezusu. 

Vsak dan se dajem Očetu na 

razpolago: 'Kaj naj storim, da bo 

tvoja slava večja, da bodo ljudje bolj 

poznali in ljubili tebe?'«  

 

SLOMŠKOVA NEDELJA pred  
nas postavlja zgled 
blaženega škofa Antona 
Martina v služenju Bogu 
in ljudem. Priporočajmo 
mu naše osebno življenje, 

da nam vera ne opeša, priporočajmo 
mu naše družine, da v njih ohrani 
zdrave odnose in priporočajmo mu 
svet, ki živi v negotovosti pred 
virusom. Osrednja slovesnot bo na 
Bizeljskem danes, 27.9. ob 16. uri.  

 

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

petka in obnovitvi posvetitve 
Jezusovemu in  Marijinemu Srcu. 
 

PRIHODNJO NEDELJO bo darovanje 
kvatrne nedelje za bogoslovje.  
 

  V VEČNOST JE  ODŠEL  
LEOPOLD EKERL iz Hotinje vasi.  

 Molimo zanj! 
 

OKTOBER IN ROŽNI VENEC 
 
 

   Sam nastenek rožnega venca sega v 
XII. stoletje, ko so redovniki 
Dominikanci spodbujali k Marijinemu 

psalteriju z recitiranjem 150–tih 
Zdravih Marij. Kot Sveto pismo 
vsebuje 150 Psalmov, tako rožni venec 
zajema 150 Zdravih Marij.   
   Sv. Dominik je bogoslovcem predla-
gal, da vsak dan molijo 50 Zdravih 
Marij ob premišljevanju dogodkov iz 

Jezusovega življenja, da bi tako bili 
intenzivneje povezani z Bogom in 
odrešenjskim delom Jezusa Kristusa.  

    Močno 
se je 

povečalo 
vredno-

tenje 
rožnega 

venca po 
bitki pri 

Lepantu  (leta 1571), ko so zmago nad 
Turki razumeli kot sad te molitve.  

   Leta 1883 je papež Leon XII. izdal 
dekret, da rožni venec zajema 150 
Zdravih Marij z vmesno počastitvijo 
Svete Trojice (Slava Očetu in Sinu in 
Svetemu Duhu.,…). Premišljujejo pa se 
trije sklopi skrivnosti: Veseli del 
(učlovečenje Božjega Sina), žalostni del 
(trpljenje) in častitljivi del (vstajenje). 
Temu je leta 2002 Papež Janez Pavel 
dodal Svetli del, ki našo pozornost 
usmeri na Jezusovo javno delovanje.  
   Zgodovina nam pričuje, da je 
molitev rožnega venca prinašala 
ljudem obilne milosti. Priložnost, da 
s tem virom milosti obogatimo naše 
družine.  
 

OBČINSKI PRAZNIK V četrtek, 24. 
9. je bila slovesna proslava ob 
občinskem prazniku Občine Hoče –
Slivnica. Na slovesnosti so bila 

podeljena 
različna priznanja 
in pohvale. Med 

prejemniki 
priznanj je bila 
tudi župnija 
Slivnica, ki je za 
Velik prispevek k 
razvoju skupnosti 

prejela 
BRONASTI GRB Občine.  
   Za pozitivno vrednotenje dela župnije 
smo občini hvaležni. Priznanje pa nas 
tudi zavezuje k nadaljnemu prizade-
vanja za skupno dobro.  
 
 

DRAGI SVETI DUH, 
tukaj sem pred Teboj,  

da me oblikuješ. 

Prepustim se tebi, da me vodiš, 

da me učiš prave ljubezni. 

Sprejmi daritev celotnega  

mojega življenja. 
 

Daj mi milost,  

da Te bom vsak dan 

bolj ljubil  

in ti bom bolj poslušen.   

Nauči me v vseh dejanjih 

spoštovati Tvoje vodstvo.  

Naj nikoli ne preziram tvojih 

navdihov in se jim ne upiram.  
 

Naj bo ta moja današnja mnolitev 

začetek mojega tesnega in 

zaupnega odnosa s Teboj. 
 

www.moniales-op.ch/spiritualite/prieres 
 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

Iz POLICIJSKEGA zapisnika: ''…sem 
z visokim tempom zapustil ovinek, 
prečkal vozni pas, prebil vrtno ograjo, 
drsel preko nekaj cvetličnih gred, se 
trikrat prevrnil in končno sem izgubil 
oblast nad mojim vozilom.''  
 

GOST natakarju: ''Odstranite že tega 
psa, ki kar naprej gleda, da mu dam kaj 
za jesti.'' - Natakar: ''Pes ne prosi hrane, 
hoče samo imeti svoj krožnik.'' 
 

DEDEK gre na sprehod z vnukom. 
Nenadoma se dedek skloni, odtrga 
travno bilko in jo grize. Vnuk: ''Ali 
bomo sedaj dobili novi avto?'' – Dedek. 
''Zakaj?'' - ''Ata je rekel, da bomo kupili 
novi avto, ko bo dedek jedel travo.'' 


