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Zahvalna ned.  

 

OLJE  NA  ZALOGI   
 

   Cerkveno leto vabi k razmišljanju o 
koncu naše zemeljske poti, ko bo vsak 
prejel ''plačilo po tem, kar je v zemelj-
skem življenju delal''. `Pametne in nes-
pametne device` [osebe] je treba razu-
meti po besedah psalma (Ps 14,1), kjer 
nespamet pomeni upirati se Bogu.  
 

 
 

   Morda se zavrnitev pametnih, da 
bi izročile olje 'nespametnim', zdi 
sebična, toda sporočilo odlomka je 
ravno to, da je vsak odgovoren za 
svoja dejanja in svoje odločitve. 
Nihče ne more računati, da bo 
zveličan, ker ''je njegova teta 
redovnica'' ali podobno.  
   Vsak se lahko spomni težkih tre-
nutkov, ki jih je uspel prestati, ker je 

imel v sebi veliko moč ljubezni in 
dobrote. Zajel je iz 'zaloge' ljubezni.  

 
   Skrivnost pametnih deklet je to, 
da so imele in ohranjale ljubezen 
do Gospoda. Res so 'podremale', 
so pa v sebi imele 'zalogo', za 
katero so poskrbele že prej.  
   Za kako zalogo gre? Bog je ena 
sama Ljubezen in jo seva navzven 
ter prehaja v srca ljudi, ki se temu 
''sevanju'' izpostavijo. To je molitev, 
prejemanje zakramentov, ter skrb za 
sočloveka po Kristusovem zgledu in 
nauku. Iz tega spoznavamo 
vrednost in moč Božje besede, 
molitve in zakramentov. 
   Ob vseživljenjskem prizadevanju 
za ljubezen obudimo zavest o 
pomenu previdevanja, posebej 
prejem bolniškega maziljenja. 
Zavrnimo že enkrat tisto zmoto, da je 
maziljenje zato, bi človek umrl. Mazi-
ljenje je zato, da človeku prilije 
olja ljubezni do Gospoda in mu 
daje moč, da to ljubezen ohraja.  
V takem stanju pa se človek lahko 
le veseli, če ga Gospod pokliče s 
tega sveta.                                župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše so v cerkvi brez ljudstva - obhajilo 
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7.30 - za žive in rajne farane  

9.00 za + rajne iz družin Pišek in Presker 

10.30 za + Jožeta in Marijo Breznik 

PONEDELJEK, 9. 11. 17.30  - za domovino in varstvo pred epidemijo  
POSVETITEV LATER. BAZIL.  
TOREK, 10. 11.  

17.30 
za + družini Edšid in Bunderla 

 molitev za misijone Leon Veliki, papež, cer. uč.  
SREDA, 11. 11. 

17.30 
za + Marto in Jožefa Plešec 

 molitev za družine Martin iz Toursa, šk 

ČETRTEK, 12. 11. 
17. 30 

za + Martina Auguština, starše,  
        tri brate in sestro Iršič 

molitev za duhovne poklice 
Jozafat Kuncevič, šk. muč. 

PETEK, 13. 11. 
17.30 

za + Doro Šorn                           (v kapeli) 
češčenje Najsvetejšega  prenos na FB  Stanislav Kostka, red. 

SOBOTA, 14. 11.  
Lovrenc irsaki, šk 17.30 za + Antona Lobenweina 

NEDELJA, 15. 11.  7.30 - za žive in rajne farane 

33. med letom  10.30 
za + Milana Lebeničnika ter blagoslov in  
        zdravje v družini 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 8.11.  zahvalna //// //// 

PONEDELJEK, 9. 11 16.30 
za+ Franca Jezo  

 po maši sv. obhajilo pri vhodu v cerkev 

NEDELJA, 15. 11.; 33. med l. 9.00 za + Branka Pahiča in Janeza Pahiča 
po maši sv. obhajilo pri vhodu cerkev  

KAPLJICA ROSE  
 

Hvaležnost je najboljše zdravilo: 
 ozdravlja tvoj spomin, tvoje telo, 

tvojega duha. 
Pritegne te k novom rečem,  

da si zanje hvaležen. 
 

www:pinterest.com 

 

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 
 

Opolnoči je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so 

vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle 

preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda 

preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas.‹      Mt 25, 6-9 
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SVETE MAŠE  v času epidemije 
duhovnik daruje brez ljudstva. Sv. 
obhajilo, se lahko prejme po sv. maši 
pri vhodu v cerkev, ali če se z 
župnikom dogovorite () za čas.  
 

POPOLNI ODPUSTEK 
ZA VERNE RAJNE se 
lahko prejme ves mesec 
november pod običajnimi 
pogoji. Priložnost za 

spoved bo v novem župnišču ves 
teden spodaj levo med 8. in 9. uro.  
 

Kuge lakote in vojske, -reši nas, o Gospod! 
Nagle in neprevidene smrti,  

- reši nas, o Gospod! 
 

  V VEČNOST JE ODŠEL 
g. FRANC DERMOL župnik v Framu.  
Podrobnosti o pogrebu še niso znane. 

Molimo zanj! 
 

DAROVANJE ob prazniku Vseh 
Svetih je bilo za kurjavo. Zbrano je 
bilo (osebno ali v škatli pri vhodu) 751,-€  

Iskrena hvala vsem darovalcem! 
 

zahvalna nedelja –  

HVALA BOGU IN LJUDEM! 

  Zahvalna pesem naj povzame vso 

našo hvaležnost Bogu za hrano in 

obleko, za ljudi okrog nas. V času 

epidemije hvala za vse 

zdravstvene delavce 

in vse, ki skrbijo za 

naše zdravje.  

Bogu hvala za čisto vsakdanje stvari, ki 

pa so v polnosti zastonjski Božji dar: 

zrak, voda, nočni počitek, dar oči, srčni 

utrip…; hvala za sv. krst, za vstajenje…  

 Ob zahvalni nedelji se zahvalim vsem, 

ki sodelujete z župnijo v duhovnih in 

materialnih programih: sodelavcem pri 

bogoslužju, molivkam, vsem staršem 

za skrb za 

versko 

življenje v 

družinah, 

in da v 

teh dneh epidemije spodbujate otroke 

k opravljajnju veroučnega programa; 

hvala vam, ki revnim pomagate 

preživeti. Hvala vsem, ki skrbite za 

redno urejenost božje hiše, župnišča in 

okolice: Hvala, vsem, ki ste sodelovali 

pri obnovi župnišča in še skrbite za 

poravnavo še odprtih postavk.  

  Hvala vsem, ki na vam lasten način 

delate dobro, pa tega morda nihče niti 

ne opazi – bi pa mnogi opazili, če vaših 

uslug ne bi bilo! Naj vam bo vsem Bog 

bogat plačnik.                                župnik 

 
 

MOLIL  MED  ZASLIŠANJEM 
 

Bilo je 26. sept. 2020 na Kitajskem. 
Kristjan Zhichao Dai je bil pozvan 
na zaslišanje na policijo. Obtožen je 
bil, da je ''oganiziral in sodeloval 
pri aktivnosti neregistrirane cer-
kvene skupnosti'' in s tem kršil 82. 
člen zakona o državni varnosti.  

  Zhichao je pojasnil: 
''Udeležiti se nedelj-
skega bogoslužja, je 
skladno z Božjo 

voljo. Hotel sem Gospoda počastiti 
in pri tem sem se poslužil verske 
svobode, tudi če naša Cerkev ni na 

državnem seznamu. Če bom obso-
jen na zapor, mi bo to v čast. Od zdaj 
naprej pa bom tukaj molčal in bom 
molil za vas.''  Potem je molil za 
policaje in za dar miru. 
   Zhichao je bil obsojen na tri 
mesece zapora in izgon v svoj rodni 
kraj ChongQing.  
     Poln vere je zapustil policijsko 
postajo in povedal: ''Medtem, ko 
sem molil, je vsa sodna dvorana 
postala mirna. Eden od policajev je 
ta čas celo mižal.'' Ob tem dodaja: 
''Grem v zapor Chengdu. Tam bom 

našel mojo Cerkev: moje brate 

kristjane in pastorje. Nosil bom križ 

zapornika. Kamorkoli me bo Bog 

vodil, bom šel za njim.'' 
  www.infochretienne.com; 2.11.'20 

 
 

BOG, MOJ PRIJATELJ, 

hvaležen sem Ti, da vsak 

dan skrbiš zame, me ljubiš in 

spremljaš ne glede na mojo pot ali 

mišljenje. 

Hvala, da mi kažeš stvari take 

kot so, ne take, kot jih jaz želim.  

Hvala ti za vse blagoslove,  

za vso razumevanje do mene,  

ki mi ga izkazuješ vsak trenutek 

mojega življenja. 
 

Hvala za čudovito, popolno 

življenje in predvsem, ker mi 

daješ razumeti, da sem jaz 

ustvarjalec mojega življenja,  

saj sam izbiram, ‘’kdo sem’’.  

Hvala, ker mi daješ razumeti,  

da ‘’smo vsi eno’’ in da bi se svet 

povsem spremenil,  

če bi vsi zaživeli edinost.  

Hvala za številne spremembe  

v svetu, ki omogočajo  

izpolnitev mojih želja. 

Hvala, da me nikoli ne sodiš in ne 

obsodiš, ampak mi vsak trenutek 

življenja izkažeš nežno skrb.  

Hvala, ker si me spomnil, da se Ti 

zahvalim vnaprej za stvari,  

ki jih še ni, pa jih boš ustvaril  

v mojem življenju. 
 

Naj se tega spomni 

vsak človek.  

Hvala, da si moj Bog 

Prijatelj. 

Z večno 

hvaležnostjo te ljubim. 
 Sebastijan. 

www.sebastienvergnaud.sitew.com/fs/Root/3e5zl/ 
 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

COVID – »Vsa leta so mi govorili: 
''Obdaj se s pozitivnimi osebami.'' Zdaj 
pa naenkrat obratno.« 
 

HRANA – ''Natakar, te nedoločljive reči 
na krožniku jaz ne bom jedel. Pokličite 
šefa.'' – ''Lahko ga pokličem, toda on 
tega gotovo tudi ne bo jedel.'' 
 

MNENJE – Če ti žena reče : ''Kaj?'', še 
ne pomeni, da ni razumela. Dala ti je le 
priložnost, da menje spremeniš.'' 


