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DVE LJUBEZNI V ENI SAMI  
 

   Jezusu njegovi nasprotniki pod hlinbo 
prijaznosti nastavljajo zanke. Tokrat ga 
vprašajo o najpomembnejši zapovedi.  
   Jezusu ne gre za 'modre' odgovore, 
hoče pa z Očetovo modrostjo razsvetliti 
vse ljudi, tudi svoje nasprotnike in 
hoče, da se vrši Očetova volja.  
 

 
 

   Predno prisluhnemo Jezusove-
mu odgovoru se zamislimo, kaj bi 
na prvo mesto dali mi sami in 
današnji povprečni človek. Iz 
pogovorov bi lahko sklepali, da bi 
mnogi odgovorili: solidarnost; 
torej, ljubezen do človeka.   
 

   Jezus ni rabil razmišljati. Njegov 
odgovor je izrazil to, kar je on živel. 
On je kot človek bil v polnosti obr- 

 
njen k Bogu. Brez sebičnih želja je 
obrnjen k Drugemu. On je Sin v 
najbolj vzvišeni meri: ''moja jed je, 
da vršim Očetovo voljo.''  
   Prva njegova ljubezen je z vsem 

srcem in vso močjo osredotočena 
do Boga. To ni odklanjanje 
človeka. Ravno ta ljubezen do 
Boga je gonilna sila ljubezni do 
človeka.  
 

   Božja ljubezen je na vzvišen način 
uresničena v učlovečenju Boga 
Sina. Bog sprejme nase človečnost 
vsakega človeka. Vsak je ''deležen'' 
Božjega Sina, zato tudi Jezus reče: 
''Kar ste storili kateremu človeku, 
ste meni storili.'' (prim Mt 25,45) 
   To je 'počlovečena' Božja lju-
bezen, ki človekovo ljubezen 
pobožanstvi. Ko torej človek vidi 
samo človeka in skrb zanj, je vabljen, 
da se poglobi v Božjo navzočnost v 
nas. Prav tako človek, ki se 
osredotoči na Boga, naj po 
Jezusovem vzoru skrbi za sočloveka.  

  župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  sv. maše so v cerkvi – po prehodu na zimski čas pol ure prej 

NEDELJA, 25. 10.  
 

30. med letom  ŽEGNANJSKA 

7.30 - za žive in rajne farane  

9.00 
za + Jožeta Bajsiča, starše Bajsič,  
        Korošec in Zorjan ter sorodnike 

10.30 za + Katarino Mijavšek 

PONEDELJEK, 26. 10. 
18.00  

- za domovino in njene voditelje 
(ob dnevu suverenosti) Lucija in Marcijan, muč 

TOREK, 27. 10.  
18.00 

za + Alojza Megliča 
 molitev za misijone Sabina Avilska, muč 

SREDA, 28. 10. 
18.00 

za +Agato in Josipa Pintarja 
 molitev za družine SIMON in JUDA TADEJ, apostola 

ČETRTEK, 29. 10. 
18. 00 

za + Marijo Koren 
molitev za duhovne poklice Ermelinda (Linda) dev. 

PETEK, 30. 10.  
18.00 

za + pokojne Lobnikove  
češčenje Najsvetejšega Marcel, muč 

SOBOTA, 31. 10.  
Volbenk (Bolfenk) šk 18.00 -za varstvo pred epidemijo 

NEDELJA, 1. 11.  7.30 - za žive in rajne farane 

 VSI SVETI -  

10.30 za + družino Globovnik Štern 

14.30 
- za  dobrotnike Cerkve 
 Sledi molitev na pokopališču – brez procesije 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 25.10.  

30. med letom - žegnanjska 
//// //// 

NEDELJA, 1. 11.;  
VSI SVETI //// //// 

KAPLJICA ROSE  
 

Cerkev ne potrebuje 
reformatorjev,  

ampak svetnike.  
 

Alphonse de Lamartine 
francoski pesnik (+1869) 

 0  

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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30. NEDELJA  MED  LETOM - žegnanjska  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

 »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z 
vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je 

njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh 
dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«               Mt 22, 37-40 
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EPIDEMIJA Do preklica so odpo-
vedana vsa srečanja in ves verouk.  
 

SVETE MAŠE  duhovnik daruje brez 
ljudstva. Kdor želi prejeti sv. obhajilo, 
lahko prejme po sv. maši pri vhodu v 

cerkev (zadnja kapela). 
Izven časa sv. maše lahko 
tudi prejmete sv. obhajilo, 
za kar se prej dogovorite z 
župnikom.  

 

DAROVANJE ZA KURJAVO  Vsako 
leto ob prazniku Vseh Svetih je bilo pri 
vseh mašah darovanje za kurjavo. 
Kakorkoli bo omejitev udeležbe pri sv. 
maši, bo cerkev treba toplotno 
vzdrževati. Vabljeni, da 
darujete za ta namen v 
škatlo na notranji strani 
kovinskih vrat, ali vaš dar 
nakažete na spodnji 
bančni račun:  

Deželna banka Slovenije: 
SI 56 1934 0500 9689 773 

Župnija Slivnica, K cerkvi 9 – namen: 
ZA KURJAVO ali: ZA CERKEV.  Koda 

namena: CHAR          Hvala za vaš dar. 
 
DAN SUVERENOSTI Ta državni 
praznik 25.10. je spomin na odhod 
jugoslovanske vojske iz Slovenije. 
   Samostojna država je božji dar, 
ljudstvo pa odgovorno, da ta dar 
varuje. To nam sveto pismo razodeva 
ob 3000-letni izraelski zgodovini.  
   Naš prispevek za dobro domovine 
nam bo zagotavljal, da bomo iz tega 
lahko tudi prejemali sadove. Ob 
odgovornem delu, spoštovanju vseh 
ljudi je izrednega pomena molitev za 

domovino. V ponedeljek bo  sv. maša 
za blagor domovine in za naše 
oblastnike. Njihove odločitve so vedno 
pomembne, v teh kriznih časih pa še 
bolj. Izprosimo jim pravo modrost. 
 

MISIJONSKA NEDELJA  V škatli ob 
vratih se je v teku tedna za misijone 
zbralo 157,-€ (prejšnja leta je na misijon-
sko nedeljo bilo zbrano cca 
700€). Kdor želi še pomagati 
stiskanim župnijam v 
misijonih, lahko nakaže svoj 
dar na naslov in račun:  
Misijonsko središče Slovenije, 

Kristanova 1;    1000 Ljubljana 
TRR: SI56 0201 4005 1368 933 

namen: Misijonska nedelja 2020 

koda namena: CHAR 

referenca: 249807 
 
ŽEGNANJSKA NEDELJA je najprej 
spomin na posvetitev župnijske cerkve. 
Gospod pa človekovo srce imenuje 
tempelj za svoje bivališče. Ob krstu 
smo ta tempelj posvetili.  
   Ljudje se veliko ukvarjamo z obnovo 
družinskih hiš, župnišča, pa javne 
zgradbe itd. Ne pozabimo na temeljito 
obnovo templja našega srca - našega 
duhovnega življenja: postrgati navlako 

slabosti in grehov, postaviti 
nove oltarje redne molitve in 
dobrodelnosti do družinskih 
članov, do beračev, tujcev ali 
bratov v misijonih...  
   Priložnosti je veliko in 
vsako tovrstno iskreno 

prizadevanje bo Gospodu omogočilo, 
da biva v našem srcu in iz njega 
blagoslavlja vse naše delo.  
 

 

VSI SVETI Naša domovina je v ne-
besih. Blagor njim, ki so jo že dosegli. 
Uslišanja na njihovo priprošnjo so 
dokaz o njihovi družbi z Bogom. 
 

  
 

Nas sedaj skrbijo naši rajni v vicah.  
   Zaradi epidemije ne bomo obhajali 
praznika Vseh Sveth kot običajno, bo 
pa sv. maša v cerkvi ob 14.30h in potem 
duhovnik gre sam na pokopaliče 
blagoslovit grobove in molit za rajne.  
 Ob prazniku vseh svetih je povečana 
skrb za pomoč rajnim oz. dušam v 
vicah. To je tudi priložnost, da 
poživimo zavest veličine svete maše 
darovane za rajne. V zadnjem letu ali 
dveh je opaziti, da se med vernim 
ljudstvom ta zavest zmanjšuje.  
  Vabljeni svojci, ki rajnih sorodni-
kov niste pozabili, da darujete za svete 
maše. Lepo je, če se take sv. maše 
lahko udeležite, vendar to ni obvezno. 
Zakrament sv. evharistije vsebuje 
milost, ki prihaja od Kristusa in deluje 

na dušo 
rajnega ne 
glede na 

različnost 
kraja groba 
in daritve, ne 

glede na navzočnost svojcev pri daritvi.  
Vabljeni, da obnovite skrb za zveli-
čanje rajnih in jo prenesete na mlajše 
rodove. S tem si boste zagotovili, da 
bodo darovali sv. maše tudi za vas, ko 
boste že v večnosti in boste hrepeneli 
po milosti iz sv. daritve.   
 

 

PRISLUHNI GOSPOD  

    molitvi tvoje družine, ki se Ti 

zahvaljuje za posvetitev te cerkve.  
 

Tu naj odmeva daritev hvalnice,  

ko se glas vernikov pridruži  

glasovom angelskih zborov.  

Naj se hvalnica iz tega svetišča 

dvigne k tebi za rešitev vsega sveta. 
 

Naj tu domuje odrešenje, saj je to 

kraj tvojih svetih zakramentov,  

tu slišimo tvoj sveti evangelij miru.  
 

Ko se tu obhajajo Tvoje skrivnosti, 

se verniki okrepijo s tvojo modrostjo 

in močjo.  
 

Vodeni po Tvoji milosti naj potujejo 

po tej zemlji ter dospejo v nebeški 

Jeruzalem. Tam bodo tvoji razpršeni 

otroci za večno zbrani kot družina 

ob tebi, ljubečem Očetu.  

  

www//federationarsetfides.files.wordpress.com 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

     SPANJE – Župnik po maši starejši 
dami. ''Moram vam povedati, da je vaš 
mož med pridigo zapustil cerkev.'' – 
Gospa: ''Gospod župnik, tega mu ne 
štejte za slabo. On med spanjem menja 
prostor že od otroških nog.''  
   KMETA se srečata. Prvi: ''Zadnjič si 
mi želel prodati čudovitega konja. Je še 
vedno na razpolago?'' – Drugi odkima: 
''Ne. Konju gre na bolje.''  
 

   MOŽ in žena na avtobusu opazita, da 
imajo ljudje precej toaletnega papirja: 
Mož reče ženi: ''Moramo takoj kupiti 
pet paketov toaletnega pairja. Ljudje so 
ga zopet začeli nenormalno kupovati.'' 


