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SLUŽENJE IN PRAZNOVANJE  
 

   Božje kraljestvo tokrat predstavjata 
dve priliki: prva z veličino praznovanja 
in druga s prazničnim oblačilom.  
 

   Antika ni poznala slovesnih obedov, 
da bi za isto mizo sedli gospodarji in 
sužnji. Kristjani, ki so k 'banketu sv. 
maše' in za tem k agapeju, (prigrizku) 
vabili bogate in revne, so veljali za 
''rušilce obstoječe kulture''. 

 

    Božje povabilo velja vsem, pri Njem 
ni diskriminacije.  

 

Božje kraljestvo ni 
skupnost popolnih 
ljudi, ampak 
skupnost 
spokornjenih 
grešnikov.  
 

GOSTIJA.  

Srečanje človeka 
z Bogom daje vrhunsko praznično 
vzdušje. Pred vsakim sv. obhaji-
lom se tega spomnimo: ''Blagor 
povabljenim na Gospodovo gosti-
jo.'' Nekateri veličine tega srečanja 

 
 

še niso dojeli in se ne odzovejo ali 
se izmikajo: ''…to je moj prosti dan za 
ribolov, imam domačo nalogo, 
obletnico v družini…'' Tudi se znajo 
ostro odzvati, če jih kdo spomni, da 
''je Gospod povabil na svoj praznik''.  
 

   PRAZNIČNO OBLAČILO je druga 
predstavitev Božjega kraljestva. 
Bog nadaljuje z vabili, toda on hoče 
aktivne goste, sodelavce pri gradnji 
Nebeškega kraljestva.  
 

Praznična oblačila poznajo vse kul-
ture. Toda krščanska praznična 
obleka je posebna. Apostol Pavel 
našteje njene kvalitete: ljubezen, 
mir, potrpežljivost, ponižnost, 
sočutje. Prilika o izgubljenem sinu 
pove, da starejši brat ni mogel stopiti v 
praznično dvorano. Nihče mu ni prepo-
vedal. Tak odpor je čutil sam, ker ni 
oblekel ''oblačila ljubezni'' do brata.  
 

   Zveličanje je super praznik, 
vendar ne pride samo po sebi; 
treba je z njim sodelovati. 

  župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A      sv. maše med tednom  so v kapeli 

NEDELJA, 11. 10.  
 

28. med letom   

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Marijo in Franca Kobale 

PONEDELJEK, 12. 10. 
18.30  - za varstvo pred epidemijo 

Maksimilijan Celjski, šk, muč 
TOREK, 13. 10.  

18.30 za + brata Štefana Šömen 
 molitev za misijone Koloman, muč 

SREDA, 14. 10. 
18.30 

za + Simona in Olgo Bračič, starše 
 Zavec in sorodnike;     molitev za družine Kalist I. Papež, muč 

ČETRTEK, 15. 10. 18.00 Molitev za duhovne pokl. pred Najsvetejšim 
Terezija Velika, red, cer. uč. 18. 30 - v zahvalo  
PETEK, 16. 10.  

18.30 
- za zdravje in blagoslov v družini  

češčenje Najsvetejšega Marjeta M. Alakok, red  

SOBOTA, 17. 10.  
Ignacij Antiohijski, šk, muč 18.00 za + Marijo in Auguština Horvata  

NEDELJA, 18. 10.  7.30 - za žive in rajne farane 

29. med letom - MISIJONSKA 10.30 
za + sestro Marico Peršuh (obl) ter  
        sorodnike Zidarič in Krajnc 

D O B R O V C E   

NEDELJA,  11.10.  
28. med letom  

9.00 
za + starše Terezijo in Janeza Kac ter  
        sorodnike 

PONEDELJEK, 12. 10.  17.30  za + Branka Pahiča 
TOREK, 13. 10. 17.30 za + Andreja Pahiča 
SREDA,  14. 10. 17.30 za + Franca Koreza 

PETEK, 16. 10. 17.30 
za + Miroslavo Auguštin ter starše  
        Elizabeto in Petra 

NEDELJA,  18. 10.;  
29. med letom - MISIJONSKA 

9.00 
za + Marjana Lepeja ter rajne iz družin 
        Lepej in Kac 

KAPLJICA ROSE  
 
 

V starosti vaših staršev  
 

 pomislite na vaše otroštvo.  
 

Xavier de Ravignan,  
francoski duhovnik  + 1858 

 

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 42 11. oktober 2020 

28. NEDELJA  MED  LETOM 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

»Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je prirédil svatbo svojemu sinu. 
Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar  
ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: 'Povejte  

povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. '«         Mt 22, 2-4 
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SVETE MAŠE ostanejo zaradi porasta 
okužb v cerkvi. Držimo se navodil: 
razdalja, razkuževanje rok in maska.  
 

SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA bo v 
ponedeljek 19. 10. po maši. 
Zaradi nevarnosti širjenja 

virusa po sestanku druženja ne bo.  
 

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

DRUGA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v petek, 16. 10. ob 20h. 
 

PRVA ZAKONSKA skupina ima srečanje v 
soboto, 17.10. ob 20.30h. 
 

ČETRTA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v nedeljo 18. 10. ob 17h. 
 

BIRMANCI IMAJO DUHOVNI 
VIKEND  od petka, 16. do nedelje, 18. 
10. Obe noči bodo prespali doma.  
 

LJUDSKI MISIJON bo v naši župniji 
od 11. do 21. marca 2021. V pripravi se 
bo vsaka skupina veroučencev in 
njihovih staršev srečala z misijonarji.  

 

Prvo tovrstno srečanje bo 
v soboto, 17. 10. Vabljeni so 
PRVOOBHAJANCI in 

STARŠI. Začne se ob 16h. P. Stane 
Bešter se bo srečal s starši, istočasno pa 
s. Zdenka z veroučenci. Skupno sv. 
mašo bomo obhajali v cerkvi ob 18h. 
 

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. 

 

 

MISIJONSKA NEDELJA Prihodnja 
nedelja je misi-
jonska. Pri vseh 
mašah bo daro-
vanje za pomoč 
misijonom.  

 

MLADINCI, MLADINKE vabljeni na 
srečanja: vsako soboto po sv. maši.  
 
ZAKAJ MOLITI ROŽNI VENEC? 

 

   ″Prihajam iz nebes. Vsak dan 
molite rožni venec, da bi ves svet 
bil deležen miru.″ Te Marijine 
besede sestri Luciji iz Fatime 13. 5. 
1917 nas postavlajo pred močno 
vsebino našega časa: vsakodnevni 
rožni venec in žrtve treh otrok so do 
11. oktobra 1917 zmogle ustaviti 
prvo svetovno vojno.  

   Moč vsakodnev- 
dnevnega rožnega 
venca, ki ga molijo 
otroci, preprosto 

pomeni, da tisti, ki veruje 
skrivnostni moči rožnega venca, 
drži prihodnost človeštva v svojih 
rokah. Kajti Bog hoče zmagovati 
po majhnih, katerih zaupanje lahko 
pretrese  tok zgodovine.  
 

    S. Lucija je rekla: ″Odkar je 
Marija rožnemu vencu dala veli-
ko učinkovitost, ni več material-
nega ali duhovnega, narodnega ali 
mednarodnega problema, ki ne bi 
mogel biti obvladan s to molitvijo 
in z žrtvijo.″  
   Rožni venec je naše skrivno moč-  

no orožje, ki more ustaviti zapeljivo 
moč temnih sil. Z vztrajno molitvijo 
preko evangelijskih skrivnosti svetu 
zagotavljamo mir, pospešujemo 
zmago Brezmadežnega Srca in 
pripravljamo Jezusov prihod. Kajti 
Jezus nam je postavil izzivalno 
vprašanje: ″Ali bo Sin človekov, ko 
pride, našel vero na zemlji?″ (Lk 18,8) 
 

 
 

   Vsak dan vzeti v roke in moliti rožni 
venec pomeni vstopiti v Marijino Brez-
madežno srce, ″se upreti in prečkati 
razbesnele valove poslednega časa″. 
   Ohranjati mir v materinskem Srcu je 
nujnost vsakega trenutka. Že celo 
stoletje od dogodkov v Fatimi 1917 se 
družine in posamezniki, škofije in 
dežele z molitvijo rožnega venca 
izročajo v Marijino varstvo. Ta molitev 
je sodelovanje v boju proti zlu, nas drži 
v nepremagljivem upanju fatimske 
prerokbe: ″Na koncu bo zmagalo 
moje Brezmadežno Srce.″  

www Aleteia.fr; Père Marie-Michel, 
 
 

BLAGOR NJIM,  
KI MI POMAGAJO ŽIVETI. 
 

Blagor tistim, ki spoštujejo 

moje shujšane roke  

in moje deformirane noge. 

Blagor njim, ki se pogovarjajo  

z menoj kljub temu,  

da slabo slišim njihove besede. 
 

Blagor njim, ki razumejo,  

da so moje   oči  zameglene  

in moje misli zbegane. 
 

Blagor njim, ki zapravljajo čas,  

da se pogovarjajo z mano  

in ohranjajo nasmeh. 
 

Blagor njim, ki mi nikoli  

ne rečejo: ″To zgodbo 

pripoveduješ že tretjič.″ 
 

Blagor njim, ki mi zagotavljajo,  

da me imejo radi in mi povedo,  

da je kaj  

dobrega na meni. 

Blagor njim,  

ki mi pomagajo živeti mojo jesen. 
 

 Sv. Vincencij Pavelski. 
 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

IDIOTI - Več kot je testiranj na korona-
virus, več je odkritih okužb. Torej, če bi 
povečali število testov IQ, bi imeli tudi 
več idiotov.'' 
 

ZNANSTVENA SENZACIJA: S pomočjo 
koronavirusa so pri Donaldu Trumpu 
končno odkrili nekaj pozitivnega. 
 

NESRAMNO – ''To je pa višek nesram- 
nosti,'' se jezi šef.  ''Jaz vam povem, da 
moja žena pričakuje otroka, vi me pa 
vprašate: ''S kom?'' - Uslužbenec: 
''Oprostite, mislil sem, da vi to veste.''  


