33. navadna nedelja

15. november

. OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
S L I V N I C A - sv. maše so v cerkvi brez ljudstva – obhajilo po maši
NEDELJA, 15. 11.
33. med letom
PONEDELJEK, 16. 11.

Marjeta Škotska, kraljica
TOREK, 17. 11.

Elizabeta Ogrska, red.
SREDA, 18. 11.

7.30

17.30

Posv. bazilik ap. Petra Pavla

17.30

ČETRTEK, 19. 11.

17. 00

Matilda red., mist

17.30

PETEK, 20. 11.

17.30

Gelazij I., papež
SOBOTA, 21. 11.

Darovanje D. Marije
NEDELJA, 22. 11.

17.30

7.30

KRISTUS KRALJ

Leto 19, številka 47

- za žive in rajne farane

10.30

DOBROVCE

za + Elizabeto Hameršak in sorodnike
za + iz družin Kramberger in Vaupatič
molitev za misijone

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridóbil
pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridóbil dva druga.
Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skôpal jamo in skril
denar svojega gospodarja.
Mt 25, 18-20

- za dušno in telesno zdravje
molitev za družine
molitev za duhov. poklice pred
Najsvetejšim- iz kapele prenos na FB

za + Emo Mohorko, zadušnica (v cerkvi)
za + Marjano Šošter in družino Šetor
češčenje Najsvetejšega

- za dušno in telesno zdravje
- za žive in rajne farane

MNOŽENJE TALENTOV
Spodbudo k pripravi na vstop v
nebeško kraljestvo je Jezus približal s
priliko o talentih. Mi smo najemniki ne gospodarji - in Bog je lastnik
talentov: našega življenja, našega časa,
naših sposobnosti in tega sveta sploh.
Ni vseeno kako talente uporabljamo.
Gospodarju smo odgovorni.

za + Riharda in Ano Treplak in
sina Riharda
-

maše brez ljudstva –

po maši sv. obhajilo pri vhodu v cerkev
NEDELJA, 15.11.

9.00

za + Branka Pahiča in Janeza Pahiča

NEDELJA, 22. 11.
KRISTUS KRALJ

9.00

za + Ota Šubernika ter družine Geršak,
Pulko in Čander

KAPLJICA ROSE

Ne poznam vaše usode.
Kar pa vem, je to, da ne boste našli
sreče, če ne boste našli načina,
kako bi bili v pomoč drugim.
Albert Schweitzer

4

15. november 2020

33. NEDELJA MED LETOM

za + Milana Lebeničnika ter blagoslov
10.30
in zdravje v družini
17.30

Slivniški župnijski list

Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta – NOVI NASLOV

soemen.joze@gmail.com
031 590 556; ℡: 02 60 54 021
℡ Maranata 059 171 830
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Talenti so darovi. Gospodar jih je
vsakemu izročil iz zaupanja, da jih
bo najemnik oplemenitil. Recimo da
je 'en talent' 20 let časa, ki ga prejme
'najemnik'. Kako naj napolni ta čas?
Bog nas je obdaril v moči svoje
ljubezni in zaupanja do nas.
Pravilen odgovor Bogu je torej v
naši ljubezni in zaupanju Vanj.
V ljubezni in zaupanju so obdarovanci iz evangelija tako napolnili

'svoj čas' z deli ljubezni, da se njihova
ljubezen še povečala, oz. podvojila. To
je Jezusovo zagoto-vilo, da ''tisti, ki
ima, bo dobil še več in bo imel v
izobilju, tistemu, ki nima'' (ljubezni in
zaupanja v Boga) ''se bo vzelo še to, kar
ima.''
Človekova naloga je, da budno
napolnjuje čas z dobrimi deli, ne z
brezdeljem in s strahom. Najemnik
'enega talenta' se gospodarja boji, ker
ve, da je z njim naredil, kar ni prav.
(Adam v raju je zapravil ljubezen, zato
se je Boga bal). Napačna uporaba tuje
lastnine vzbuja strah. Prava drža je
ljubezen, ki vodi v uporabo talentov po
volji lastnika. Božja beseda pravi:
''Strahu ni v ljubezni, … prava ljubezen
strah prežene.'' (1Jn 4,18)
Svobodni smo, da na Boga gledamo
z zaupanjem in ljubeznijo, ali ne.
Hvaležni pogled na Jezusa, ki nas s
križa iz ljubezni do nas obogati z
zveličavno milostjo, nam bo povečal
ljubezen in pomnožil talente.
župnik
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15. november
SVETE MAŠE

v času epidemije
duhovnik daruje brez ljudstva. Sv.

obhajilo,
se
lahko
prejme po sv. maši pri

vhodu v cerkev.
POPOLNI ODPUSTEK
ZA VERNE RAJNE se

lahko prejme ves mesec november pod
običajnimi pogoji. Priložnost za

spoved bo vse dni med tednom
med 8. in 9. uro v cerkvi, stranski
vhod. Ta čas je tudi izpostavljeno
Najsvetejše, ki ga obiskovalci
lahko nemoteno častijo iz zadnje
kapele (kovinska vrata so zaklenjena).
Obiščete grob svojcev? Povežite ta
obisk z obiskom Jezusa v Najsvetejšem
zakramentu.
Izročite
mu
stanje svojega
srca od radosti
do skrbi, ki vas
tarejo. On vam
zagotavlja, da nikoli niste sami.



V VEČNOST SO ODŠLI

EMA MOHORKO iz Črete,
MILAN MARČIČ iz Slivnice, pogreb

bo v sredo 18.11. ob 13h v ožjem krogu;
VIDKO VIKTOR z Dobrovc, pogreb bo
v četrtek, 19. ob 11h v ožjem krogu.
Molimo zanje!
MARIJANSKI KOLEDAR je na
razpolago v zadnji kapeli. Priporočen
dar 2,5-€ lahko oddate v škatlo ob njem.
Kdor želi, mu lahko koledar dostavimo
na dom, v tem primeru pokličite tel. št.

031 590 556 ali 031 397 704
2

33. navadna nedelja
NA PRAZNIK KRISTUSA KRALJA

je prejšnja leta bilo DAROVANJE
za naše organiste in organistinje.
Ker ta čas ni sv.
maš
z
ljudstvom, ste
verniki
vabljeni, da vaš
dar ob obisku cerkve odložite v
škatlico za kovinskimi vrati.
DUHOVNA OSKRBA starejših
doma in bolnikov v bolnišnicah.
Jezus je veliko ozdravljal in
odpuščal grehe. To je duhovna in
telesna oskrba. Nadškofijski odbor
za pastoralo zdravja nas vabi, da
vsakemu bolniku in starostniku, ki
želi prejeti svete zakramente, to
omogočimo.
V župnijah take osebe obiskuje
domači duhovnik, v bolnišnicah pa
so na razpolago bolniški duhovniki,
ki poznajo vse oddelke in imajo stik
z bolniškim osebjem,
da bolnike obiščejo v
primernem času.
Za
mariborsko
bolnišnico je na
razpolago duhovnik
p. Ivan Hočevar, ki je dosegljiv na
tel. št. 041 286 352. Duhovnika
pokličejo svojci, v soglasju z
bolnikom ali svojci lahko tudi
prijatelji in znanci. Za tiste, ki
nimajo nikogar, naj poskrbijo člani
župnijskega občestva.

15. november
TEDEN ZAPOROV: 15.- 21. 11.

Ko med letošnjim tednom zaporov
molimo za vse, ki se jih kakor koli
dotikajo zapori: za zaporsko osebje,
svojce zaprtih, žrtve kaznivih dejanj in
za same zaprte osebe, ne govorimo o
socialni distanci, ampak o fizičnem
distanciranju. Molimo za obnovljene

odnose, da vsi začutijo velikodušno
Božjo ljubezen, ki hrepeni po bližini
z vsako osebo, ker jo ceni in pozna
po imenu.
Naj nas
letošnji
teden
zaporov
med seboj
poveže v molitvi in skrbi za vse
brate in sestre, ki v sebi doživljajo
zapor in težo življenja v različnih
dimenzijah.
Robert Friškovec, zaporniški vikar

KRŠČANSKE ŽRTVE
Veliko se je poročalo o napadih na
kristjane v Franciji, Nemčiji in v
Avstriji. Toda žrtve niso samo tu.
Na dan Vseh
Svetih 1. 11. je
v vasi Gawa
Qanqa
v
Etiopiji med
bogoslužjem
vdrla v cerkev
teroristična skupina, zajela 54 oseb,
jih odpeljala v šolsko poslopje in jih
tam vse umorila.

33. navadna nedelja

V MOJI CELICI
Ko se zjutraj zbudim v moji
celici, iščem Tebe, Gospod.
Moje oči se skozi rešetke moje
celice obračajo k nebu,
Še sonce okleva,
da bi posijalo sem, v strahu,
da več ne bi moglo iti ven.
Tvoj obraz iščem
in upam, da bom slišal Tvoj glas.
Ne da bi kaj videl, ne kaj slišal,…
naredim znamenje križa,
in zaprem oči.
Predam se moji molitvi
in kličem Tebe, Gospod.
In… kot v sanjah vidim
Tvoj obraz.
In slišim zven Tvojega glasu,
in v meni se zopet pojavi upanje.
www: bonlarron.org/psaume_jacky
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
GAZDA – »Vsakič, ko se mi ptič podela

na avto, grem na teraso in jem pečena
jajca, da mu pokažem kdo je tukaj šef.''
REKA – Učitelj: ''Erik, katera reka je
daljša: Krka ali Savinja?'' - Erik:
Savinja.'' Učitelj: - ''Odlično!'' –Za
koliko pa?'' – Erik: ''Za tri črke.''
SODNIK obtožencu: »Povejte nam
kako vam je uspelo odpreti trezor?« Obtoženi: »Ne bom povedal. Med
navzočimi je vsa konkurenca.«
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