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PODOBA SVETE TROJICE  
 

   Jezusova beseda postavi visoke 
norme zvestobe: ''kar je Bog združil, 
naj človek ne loči.''  
  Okrog nas so ločeni, razvezani pari. 
Bolečine, ki jih nosijo taki pari čutijo 
tudi njihovi otroci in okolje. Jezus je 
takim ranjenim parom stal ob strani in 
hoče, da jim tudi mi nudimo oporo. Naj-
prej je tu zrenje v ljubezen v Troedinem 
Bogu, saj je odnos treh Božjih oseb vzor 
ljubezni med zakonci in v družini sploh. 

  
 

   Naš izvor 
vsebuje Božje 
darove ljubezni. 
Mi jih odvijamo 
in s tem med 
našimi starši 

utrjujemo 
edinost, ki je v 

načrtu Božje ljubezni. Smo Božja 
podoba in On sam nas povezuje. 
Oče in mati sta orodje Božje 
ljubezni. Priznati navzočnost te 
ljubezni v našem življenju ozdra-
vlja odnose med zakonci. Po križu  

 
Božjega Sina, ki po Mariji postane 
eden izmed nas, Božja ljubezen 
zajame človeka in tako Božje živ-
ljenje na novo vznikne v človeku.  

 

   Sadovi ljubezni v našem živ-
ljenju so vezani na Božjo ljubezen, 
ki deluje v človeštvu. To omogoča 
zakoncem in vsem ljudem biti 
dejavni na poti edinosti in 
zvestobe ter nas v dejanjih lju-
bezni naredi rodovitne, s čimer se 
človek spreminja in postaja 
zmeraj bolj vključen v ljubezen, 
ki jo ima Bog Oče do Sina. 
   Ko starši izkazujejo ljubezen 
otroku, niso dejavni samo oni, 
ampak Troedini Bog. V tej ljube-
zni je Bog Sin postal del človeške 
družbe in nas dvignil do časti 
''posinovljenja Božjih otrok''. Sveta 
Trojica, ki je skupnost ljubezni, 
nam je torej opora, da lahko 
živimo našo pristno ljubezen in 
zvestobo. Povezanost s Sv. Trojico 
je življenjskega pomena.  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše - za vstop v cerkev velja  pravilo  PCT  

NEDELJA, 3. 10.   
 

27. med letom  rožnovenska 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 
za + Mirana, Ivana in Marijo Veis ter  
      stare starše /    začetek tedna za življenje 

PONEDELJEK,  4. 10. 
18.30 za + Terezijo Mohorko 

 molitev za župnijski misijon Frančišek Asiški, red ust. 

TOREK,  ¸5.  10. 
18.30 za + Eriko Štabuc 

 molitev za družinee Favstina Kowalska, red 

SREDA,  6. 10.  
8h-9h  Molitvena ura pred Najsvetejšim 

Bruno, ust. kartuzijanov 

ČETRTEK,  7.  10. 17.30 - za blagoslov in varstvo v družini 

Rožnovenska Mati Božja 18.30 
za + Jožeta Lah 

molitev za duh. poklice 
PETEK,  8.  10.  

18.30 
za + Terezijo Kolegar (osmina) 

češčenje Najsvetejšega-  Benedikta, dev, muč 

SOBOTA,  9.  10.  
18.30 

za + Katarino Mijavšek 
molitev za družine Abraham in Sara (svetopis.) 

NEDELJA, 10. 10.  
 

28 med letom 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Alojzijo Mom   
molitev za družine - sklep tedna za življenje 

D O B R O V C E  -  sv. maše: za vstop v cerkev velja pravilo PCT 

NEDELJA, 3. 10.  
27 MED LETOM 

9.00 za + Jerico in Mirka Kac ter sorodnike 

TOREK, 5. 10. 17.30 za + Milana Kline in Vladimira Strelec 

NEDELJA, 10.  10.  
28. med letom   

9.00 za + Janeza Pahiča 

KAPLJICA ROSE  
 

V prijateljstvu ne išči  
najbolj zanimive osebe,  

išči najbolj zvesto.  
 

ttps://citations-option-bonheur. 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

 

e-pošta – soemen.joze@gmail.com  
031 590 556;   ℡: 02 60 54 021 

splet: www.mc-maranata.com; 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  
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27. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

 

Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se pridrúžil svoji ženi 

in bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo.  

Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!«             Mr 10,7- 9 



3. oktober 2021 3. oktober 2021 

2 3 

27. ned. med letom 27. ned. med letom  
 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v po-
nedeljek v torek in sredo od 8h - 9h. 

Epidemija narašča, naj 

narašča še naša molitev. 

Ob zaupanju v cepivo in 
izdane ukrepe pristojnih 
služb se zavedajmo, da brez 

molitve ne bo uspeha. V 

končni fazi je rešitev v Božjih 
rokah. Ta rešitev z molitvijo 
prihaja k nam.  
 

VEROUK je v teku, vendar je nekaj 
sprememb v urniku.  
- V Slivnici ima 4. razred verouk v 
ponedeljek  ob 12.25h do 13.10h; 
 - 7. razred  vsi skupaj imajo v  
    četrtek od 13.30h do 14.15h 

- Na Dobrovcah sta združena 4. in 
5. razred - in imata verouk skupaj v 
ponedeljek od 14.25 do 15.10h. 

 
VEROUČENCI 
8. RAZREDA 
(naslednji 
birmanci)  

prihodnjo 
nedeljo, 10. okt. sodelujejo pri sv. 
maši. Med mašo s skupno izpovedjo 

vere vstopijo v ožji program 
priprave na birmo. V Slivnici bo 
Izpoved vere ob 10.30h, na 
Dobrovcah pa ob 9. uri.  
STARŠI VEROUČENCEV 8. 
RAZ.  iz Slivnice in Dobrovc 
vabljeni na sestanek v četrtek, 7. 10. 
ob 19h  v Slivnici (v Maranati). 

 

DRUGA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v petek, 8. 10. ob 20h v 
Maranati. 
 

ČETRTA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v soboto, 9. 10. ob 9h v 
Maranati. 
 

ŠESTA ZAKONSKA skupoina ima 
srečanje v soboto, 9. 10. ob 20h v 
Maranati. 
 

  V  VEČNOST   SO ODŠLI   
TEREZIJA KOLEGAR iz Radizela,  

IZAK GUNGL iz Hotinje vasi in  
ELIZABETA RAŽMAN iz Dobrovc. 

Molimo zanjeu! 
 

''Z VESELJEM DO ŽIVLJENJA 
SKRBIMO  DRUG  ZA  

DRUGEGA.'' 

To je geslo za teden za življenje, 
ki bo trajal od 3. do 10. oktobra. »Jaz 

sem prišel, da bi imeli življenje in ga 

imeli v obilju« (Jn 10,10) 
   Poudarek da Skrbimo drug za 
drugega je vzet iz papeževe 
apostolske spodbude Radost 

ljubezni.  Kultura 
skrbi za 
drugega je 
gotovo najprej 
značilna za ožjo 

družino, kjer starši 
skrbijo za otroke 

in zakonci drug za drugega. Obenem 
je kultura skrbí   za drugega širša in 
gre preko generacij in zajema 
celotno družbo.  

 

MESEC ROŽNEGA VENCA 
 V mesecu oktobru 
bomo vsak dan pol 
ure pred sv. mašo 
molili rožni venec.  

 Ker se še obetajo dokaj ugodne Tem- 
erature, bomo imeli rožni venec in vso 
bogoslužje še v cerkvi. 
Starši veroučencev posebej naprošeni, 

da otrokom omogočite izkušnjo 

skupne  družinske molitve rožnega 

venca.  

   Moč 

molitve je 

izpričana v 

življenju 

mnogih 

bratov in sester po svetu, Marija sama 

pa v svojih prikazovanjih vabi k tej 

molitvi. Pomislimo, koliko prošenj 

naslavljamo nanjo. Tudi mi izpolnimo 

to njeno prošnjo.  
 
 
 

V SREČI  IN  V PREIZKUŠNJI 
 

Gospod Jezus, ljubljeni Sin 

nebeškega Očeta, tebi izrekamo 

zahvalo, ker ljubiš Cerkev  

in si se žrtvoval zanjo v 

nepreklicni zavezi. 
 

Spomni se zakoncev, ki si jih 

posvetil za zakramenton zakona,  

naj bodo zvesti dani besedi  

in prejetemu zakramentu,  

naj bodo srečni v zmožnosti 

trajne ljubezni;  

utrdi nihovo povezanost;  

naj bodo odprti za odpuščanje,  

kadar so bili ranjeni  

in kadar so ranili. 
 

Spomni se zakoncev,  

ki jim edinost postaja tuja;  

spomni se parov,  

ki so se oddaljuli ali razšli. 

Gospod, spomni se otrok,  

ki trpijo ob krhanju odnosov  

med starši in tistih ki so se 

prepustili duhu upornosti. 
 

Vsakemu posebej spregovori  

na srce in jim podari svoj mir.  

Ti, od mrtvih vstali, 

ozdravi  

rane njihovih src, naj 

njihovi križi pridruženi 

Tvojemu križu 

postanejo rodovitni.  

.www.famillechretienne.fr/36247 
 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

PO POROKI – Ona: ''Od kar sva 
skupaj, se še nisi zasmejal.'' – On: ''Jaz 
sem pa mislil, da iščeš kaj resnega.'' 
 

UČITELJ GLASBE: ''No Mihec, kateri 
instrument imaš pa ti najrajši?'' – 
Mihec: ''Zvonec, ki naznanja odmor.'' 
 

IGRAČE – ''Ali si kaj ljubosumen, ko 
vidiš svojo bivšo punco z drugim 
fantom?'' – ''Moji starši so mi pogosto 
rekli: ''Igračo, ki si se je naveličal, z 
veseljem prepusti drugim.'' 


