29. nav. nedelja

18. oktober

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA

sv. maše so v cerkvi

- za žive in rajne farane
za + sestro Marico Peršuh (obl) ter
10.30
sorodnike Zidarič in Krajnc
7.30

NEDELJA, 18. 10.
29. med letom
PONEDELJEK, 19. 10.
Obl. POSVETITVE STOLNICE MB
TOREK, 20. 10.

18.30
18.30

Irena , muč.
SREDA, 21. 10.

18.30

Uršula, dev.
ČETRTEK, 22. 10.

18. 30

Janez Pavel II. papež
PETEK, 23. 10.
Ignacij Carigrajski, patriarh
SOBOTA, 24. 10.

Anton M. Claret, šk. red. ust

18.30
18.00

za + Cvetka Faleža (umrl v Avstraliji)
- za varstvo pred epidemijo
molitev za misijone

- v dober namen
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29. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

»Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel:
»Čigava sta ta podoba in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj
jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega,
in Bogu, kar je Božjega.«
Mt 22, 2-4

molitev za družine

za + Dorotejo Klemenčič
za + Alojzijo Mom (osmina)
češčenje Najsvetejšega

za + Slavka Krofa (župnika)

VRNITEV NA SONČNI ČAS
NEDELJA, 25. 10.
7.30 - za žive in rajne farane
30. med letom - ŽEGNANJSKA 10.30 za + Katarino Mijavšek

BOGU KAR JE BOŽJEGA
Ljudje se radi otepajo davkov državi,
vsem pa je jasno, da država, ali vladar
brez davkov ne more delati. Pa to še
gre. Problem nastane, ko vladar hoče
več kot je potrebno za delovanje države
in hoče celo tisto, kar mu ne pripada:
poseganje v človekovo vest.

DOBROVCE

NEDELJA, 18.10.
29. med letom
PONEDELJEK, 19. 10.
TOREK, 20. 10.
PETEK, 23. 10.

NEDELJA, 25. 10.;
30. med letom - žegnanjska

za + Marjana Lepeja ter rajne iz družin
Lepej in Kac
17.30 za + Janeza Vidoviča
17.30 za + Marijo Ertl
17.30 za + Janeza Pahiča, (osmina)
za + Jožeta Bajsiča, starše Bajsič,
9.00
Korošec in Zorjan ter sorodnike
9.00

KAPLJICA ROSE

Noben nauk, ki ga razvije
človeški um, ne more tako ogreti
sveta, kot Evangelij.
Jean Montaurier francoski duhovnik in pisatelj
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Jezus na vprašanje o davkih obrne
pogled na podobo na kovancu. Ker
kovanec nosi cesarjevo podobo,
kovanec pripada cesarju. Pri tem
Jezus opozori, da ima tudi Bog
pravico do tistega, kar pripada
Njemu. Sv. Avguštin pravi: ''Kaj
zahteva cesar? Svojo podobo. Kaj
zahteva Bog? Svojo podobo. Toda
cesarjeva je vtisnjena v kovanec,
Božja pa v tebe.''

Noben cesar ali vladar zato
nima pravice nad človekovo
vestjo. Ob priznanju cesarjeve
pravice do legitimnih davkov
Jezus jasno postavi Božjo pravico
nad človeškim srcem.
Politika ni edina stvarnost v
našem življenju. Nikakor pa ni
nad pravico Boga. Nasprotno, pa
ima človek po Božjem glasu vesti
celo dolžnost posredovati Božje
sporočilo, če gre za nelojalne
zahteve politike.
Politika je urejanje javnih zadev.
Kristjan je kot enakovredni član
družbe dolžan pri tem sodelovati in
zagovarjati ''pravice Boga'', kot je to
storil Jezus.
Od tod je izhajala kritika suženjstva v
ZDA, kritike komunističnih sistemov ali
apartheita v Južni Afriki, tu izvira tudi
skrb za zaščito nerojenih otrok itd.

Jezus nas uči živeti na zemlji –
pa vendar za nebesa.
župnik
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18. oktober
EPIDEMIJA Vsa srečanja so do preklica odpovedana. Pri sv. maši je lahko
največ 10 vernikov, ki ohranijo razdaljo
2m. Razkuževanje rok in nošenje
maske je obvezno.
Verouk od 1. do 5.
raz. poteka redno; v
soboto, 24. 10. ob 9h
je verouk za 1. in 2. raz. v Maranati.
Za 6., 7. in 8. raz. bo verouk na daljavo.
PRVA ZAKONSKA skupina načrtuje
srečanje v petek, 23. 10. ob 20.30h. Če
bo druženje prepovedano, bo morda
možnost srečanja ''na daljavo''.
NOVA KRISTJANKA
INJA KOLAR iz Rač.
Srečnim staršem čestitamo!

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.
 V VEČNOST STA ODŠLA
ALOJZIJA MOM iz Radizela in
JANEZ PAHIČ s Skok.
Molimo zanju!

MLADINCI, MLADINKE –
ANIMATORJI Na zadnjem srečanju
so naši mladi sprejeli skrb za sodelovanje v župniji na različnih področjih.
Voditelj naslednjega oratorija ostane
Marcel Kure, njegov pomočnik in
namestnik pa je Nejc Hedl.

NOVO ŽUPNIŠČE Avgusta smo
končali fasado in ostali z dolgom
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29. nav. – misijonska - nedelja

3500,-€. V ta namen smo prejeli
darove: ena oseba 300,-€ dve osebi
po 200,-€, pet oseb po 100,-€; štiri
osebe po 50,-€; žegnanje (po kritju
stroškov) 1.008,-€; birma (po kritju
stroškov) 631,-€; pogrebi v tem času
skupaj 494,-€. Tako smo uspeli
pokriti ves dolg fasade.
Vsem darovalcem iskreni Boglonaj!
Še en pomemben
strošek je veranda
pred župniščem,
ki stane 3.700,-€.
Ob naročilu smo izvajalcu izročili
1.000€, preostanek pa je treba
poravnati do konca leta.
Za nami je več nedelj, ko je darovanje bilo za namene izven župnije
(kvatre, misijonska, petrov novčič, božji
grob). Za naprej pa vernike prosimo,

da po svojih močeh prispevate tudi
za poravnavo tega stroška.
Vnaprej iskreni Boglonaj.
župnik in gospodarski svet

MISIJONSKA NEDELJA 2020
/iz papeževe poslanice/

''Rad bi izrazil
svojo hvaležnost
Bogu za predanost, s katero je vsa
Cerkev živela lanski mesec oktober,
Izredni misijonski mesec. Prepričan
sem, da je spodbudil misijonsko
spreobrnitev v številnih skupnostih
in sicer v smer, ki jo nakazuje geslo
»Krščeni in poslani: Kristusova
Cerkev, poslana v svet«.
V tem letu, zaznamovanem s trpljenjem

18. oktober
in izzivi, ki jih je prinesla pandemija
COVID-19, se nadaljuje misijonska pot
Cerkve, ki jo najdemo v poročilu o
poklicanosti preroka Izaija: »Tukaj
sem, pošlji mene« (Iz 6,8).''

Misijonsko poslanstvo lahko vršimo
tudi z molitvijo. Taka pot je lahko
Misijonska molitvena zveza Slovenije,
ki ima 1400 članov, od teh jih je 15 v
naši župniji. Vabljeni, da se pridružite.
Povejte župniku ali Mariji Meglič.
CARLO ACUTIS - VZOR MLADIM

V soboto, 10. 10. 2020, je v Assisiju
bil razglašen za blaženega 15-letni
Carlo Acutis roj. 3. 5. 1991 umrl 12.
10. 2006 v Italiji.
Carlo je bil
navdušen
nad
računalnikom in
kot samouk je načrtoval programe
za posredovanje evangelija in sporočanje evangeljskih vrednot.
Imel je dar, da je privabljal druge
in imeli so ga za zgled.
Hotel je pomagati drugim da bi odkrili
Boga. Zaradi zglednega življenja po
evangeliju, so se mu nekateri tudi
posmehovali, toda to ni spremenilo
njegove ljubezni do Jezusa. Ves je
hrepenel po druženju z Jezusom v sv.
obhajilu, zato se je tudi med tednom
redno udeleževal sv maše.

29. nav. nedelja
KOT MOJZES

Vse, kar prosim Jezusa sase,
prosim tudi za vas.
Ko mojo skromno ljubezen
darujem Ljubemu Gospodu,
si dovolim darovati mu
tudi vašo ljubezen.
Vi se bojujete kot Jozue,
da bi rešili izvoljeno ljudstvo,
jaz pa sem kot majhen Mojzes,
ki istočasno moli
in se moje srce dviga k nebesom,
da bi vi dosegli zmago.
O, moj brat, kako žalostno bi
bilo, ko Jezus ne bi meni, vašemu
″malemu Mojzesu″, podpiral rok
za vztrajno molitev.
Sv. Terezija Deteta Jezusa
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
SLUŽBA – Šef kadrovske službe vpraša
prosilca za službo o njegovi družini.
Kandidat: ''Sem samski.'' – Šef: ''Potem
ne pridete v poštev. Iščemo človeka, ki
se je navajen podrediti.''
PIANIST je na koncertu s hrbtom
obrnjem k publiki. Ena gospa šepne
svoji sosedi: ''Ali je to Chopin?'' –
Druga skomigne z rameni: ''Ne vem.
Počakajmo, da se bo obrnil.''
PAMETEN – Sošolca se pogovarjata:
''Jaz sem bil tako pameten, da sem pri
10 mesecih že sam hodil.'' – Drugi: ''Jaz
sem bil tako pameten, da sem se še pri
treh letih pustil nositi.''
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