
4. oktober 2020 

4 1 

27. nav. nedelja . rožnovenska 

 
 

NAJBOLJŠA IZBIRA  
 

   Vinograd je v svetem pismu redno 
simbol blagostanja in miru. Za dosego 
dobrih sadov grozdja in vina gospodar 
vinograda najema delavce. Današnji 
evangelij pa nam govori o delavcih, ki 
se hočejo polastiti vinograda, ki jim ne 
pripada.  
 

 
 

     Zgodba je skrčena človeška 
zgodovina. Bog nas hoče za 
sodelavce, ''poslovne partnerje'', 
današnji človek pa se skuša Boga 

znebiti in se obnaša kot absolutni 
gospodar vsega. Na sebičen način 
izkorišča sočloveka in zemljo. 
Sadovi takega sebičnega stremljenja 
so moderna suženjstva in okoljske 
katastrofe.  

 
   Svet se sooča s številnimi stis-
kami. Evangelij nam razodeva 
njihov izvor: Bolj ko je Bog navzoč 
v osebnem življenju posameznika 
in v vsem javnem življenju, več je 
sožitja, miru in blagostanja. Bolj 
ko se Boga odriva na rob ali iz 
našega življenja, bolj človek kot 
posameznik in kot človeštvo 
toneta v stiske.    Tej skušnjavi sta 
podlegla že Adam in Eva.   
 

   Mir, sožitje in sreča bodo med 
nami v taki meri, kolikor bomo 
Boga sprejeli v naše življenje, oz. 
se mu bomo pri ''delu v 
vinogradu'' dali voditi.      
 

   Pa tudi, ko človek odkloni Boga, 
Bog ne neha skrbeti za 'svoj vino-
grad'. Kljub temu, da so Jezusa  
križali, On ostane temelj obstoja 
in rešitve človeštva. Toda sadovi 
rešitve gredo mimo tistih, ki ga 
zavračajo. Končno razodetje iz 
evangelija: poslušnost Bogu je 
najboljša izbira.                      župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 
S L I V N I C A      sv. maše med tednom  so v kapeli 

NEDELJA, 4. 10.  
 

27. med letom   
ROŽNOVENSKA 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  Jerico in Mirka Kac ter sorodnike 

PONEDELJEK, 5. 10. 
18.30  

za + žrtve vojne in za mir med  
       Armenijo in Azerbajdžanom  Favstina Kowalska, red 

TOREK, 6. 10.  
18.30 

- za duhovne poklice 
 molitev za misijone Bruno, red, ust kartuz. 

SREDA, 7. 10. 
18.30 

za + Jožeta Lobnika 
 molitev za družine Rožnovenska Mati Božja 

ČETRTEK, 8. 10. 
18. 30 za + Alojza Griefa 

molitev za duhovne poklice Benedikta, dev. Muč. 

PETEK, 9. 10.  
18.30 

za + Zofijo Kristan 
češčenje Najsvetejšega  Abraham (očak)in Sara, svetop.  

SOBOTA, 10. 10.  
Danilo ( Danijel) šk 18.30 za + Marijo in Slavka Marčič 

NEDELJA, 11. 10.  7.30 - za žive in rajne farane 
28. med letom  10.30 za + Marijo in Franca Kobale 

D O B R O V C E   

NEDELJA,  4.10.  

27. med letom - rožnovenska 
9.00 za + Ernesta Koletnika  

PONEDELJEK, 5. 10.  17.30  za + Franca in Majdo Gerečnik  

TOREK, 6. 10. 17.30 za + Franca Jezo 

SOBOTA,  10. 10. 17.00 - v zahvalo 

NEDELJA,  11. 10.;  
28. med letom 

9.00 za + starše Terezijo in Janeza Kac ter sor. 

KAPLJICA ROSE  
 

 Kaj lahko vi storite za uveljavljanje 
miru v svetu?   Pojdite domov in 
izkazujte ljubezen svoji družini.  

 

Mati   Terezija 

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 41 4. oktober 2020 

27. nav. NEDELJA / ROŽNOVENSKA 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

»Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.  

Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹  Zato vam 

 pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu,  

ki bo obrodilo njegove sadove.«          Mt 21, 41-4331 
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SVETE MAŠE med tednom bodo od 
ponedeljka naprej v zimski kapeli. Po 
navodilih zaščite spoštujemo razdaljo, 
razkuževanje rok in nadanemo masko.  
 

ROŽNI VENEC 
molimo vse dni v 
oktobru pol ure 
pred sv. mašo.  

 

PETA ZAKONSKA skupina ima srečanje 

v ponedeljek, 5.9. ob 19.30h v novem 

župnišču. 
 

STARŠI VEROUČENCEV 1. in 2. 

RAZREDA  vabljeni, da z otroci pridete 

na skupno srečanje v 

Maranato v soboto, 10. 

10. ob 16.h. S kate-

histinjo in vami, starši, 

bomo naredili program 

verouka. Srečanje bo trajalo eno uro. 

 

MOLITEV ZA BIRMANCE Letos 
imamo 21 veroučencev v pripravi na 

birmo. Odrasle vernike 
vabimo, da sprejmejo 
redno molitev zanje. 
Prijavite se župniku ali 
Mariji Meglič. 

 

MLADINCI, MLADINKE vabljeni na 
srečanja, ki bo  vsako soboto po večerni 
sv. maši. Dobimo se že to soboto, 10. 
10. ob 19h in naredimo načrt za tekoče 
pastoralno leto.   
 

ŽUPNIJSKI SVET Seja 
celotnega župnijskega 
sveta bo v ponedeljek, 
12. oktobra ob 19h. 

 

MOLIMO  ZA  ARMENIJO. 
 

Armenija je prejela krščanstvo že v 
apostolski dobi. Verjetno sta tam 
oznanjala apostola Jernej in Juda 
Tadej. To je bila skozi stoletja 
cvetoča cerkev. Čas turške nadvlade 
je stvari povsem spremenil. Silno se 
je nad Armenskimi kristjani znesla 
Turčija, ko je v letih 1890 do 1896 
dala pobiti cele vasi. Še bolj načrtno 
je bil genocid izvajan leta 1915, ko 
je bilo pobitih milijon in pol 
Armencev.  

 
Leto 2015- spomin na 100-let od genocida 

   Te dni je izbruhnila vojna med 
Armenijo in Azerbajdžanom. Sled-
njega v polnosti podpira Turčija.  
   Skupnost Evangeljskih krščan-
skih cerkva v Franciji je prejelo in 
posreduje klic in prošnjo armen-
skih kristjanov, ki prosijo za mo-
litev in kličejo k molitvi za Arme-
nijo. Avtor pisma iz Armenije 
navaja Erdoganove besede: ''Do-
končali bomo, kar se je začelo leta 
1915.'' Gre za genocid, ki ga želijo 
izvesti do konca. Na grožnjo odgo-
vorimo z močjo molitve. 

www.infochretienne.com/appel 1/10/20 

V Slivnici bomo v ta namen darovali  
sv. mašo v ponedeljek ob 18.30h 

 

ENODUŠNI KLIC  
 

TVOJIH SINOV IN HČERA,  
 

ki jih žalost pritiska k tlom,  

usliši Gospod. 

Nikoli vojne,  

te krute avanture brez povratka. 

Nikoli vojne,  

te spirale žalosti in nasilja. 
 

Ne! tej vojni, ki povzroča 

trpljenje enemu narodu, dvema, 

trem in vsemu človeštvu  

ter ogroža vse tvoje stvarstvo  

na nebu in na zemlji.  
 

V povezanosti z Marijo,  

Jezusovo Materjo te še prosimo  

spregovori na srce odgovornim  

o usodi ljudstva.  
 

Ustavi logiko preganjanja in 

maščevanja. 

 Po svojem Duhu 

navdihuj nove 

rešitve ter 

širokogrudna  

in častna dejanja. 
 

Spodbujaj k vodenju dialoga in 

potrpežjivosti, ki bosta prinesla 

več sadov kot prenagljena 

odločitev za vojno.  

Nakloni našemu času dneve miru. 

In nikoli več vojne! 
 

papež Janez-Pavel II. 
www.cathedrale-vannes.fr/index.php 

 

''SLAVITE GOSPODA VSE ZVERI  
IN ŽIVINA…'' (Dan, 2,81) 

 

    Ob vrnitvi iz službe (29. 3.) ob 
17.30h je kanadska fotografinja 
Jessica Andrews v Weysleyville, 

(zvezna dežela 
Newfoundland in 
Labrador) bila 
presenečena, ko 
je na otočku ob 
domačem vrtu 
zagledala polar-
nega medveda 
tik ob križu in ga 

fotografirala. ''V tistem trenutku 
nisem opazila nič hudo posebnega, 
toda ko sem razvila sliko, sem 
videla, da je medved v molitveni 
drži. Med tem pa je medved že 
odplaval in izginil v mraku.'' je 
Jessica povedala za Toronto Sun. 

www.ulyces.co/news/un-ours-polaire 

 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

DVE VRSTI žensk poznam: ene, ki 
imajo vedno prav in druge, ki se nikoli 
ne motijo.  
 

OPICE - Petletna hčerka hoče z očetom 
v službo. Končno jo oče vzeme zraven. 
Kmalu punčka začne jokati. Uslužbenci 
jo skušajo potolažiti in vprašajo zakaj 
joka. Mala  jokaje vpraša: ''Očka, kje so 
pa sedaj vse tiste opice, s katerimi 
moraš vse dneve delati?'' 
 

KINOCENE – Kolega se srečata. 
''Včeraj sem plačal kazen v kinu, ker 
sem zraven prinesel svoj popcorn. Pa 
vseeno sem še prišel ceneje skozi.  


