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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

S L I V N I C A - sv. maše: 1,5m med osebami različnih gospodinjstev
7.30

NEDELJA, 29. 8.
22. nedelja med letom

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Feliks (Srečko), muč
TOREK, 31. 8.
Nikodem , Jezusov učenec

18.30 za + Anteja Crnjaca
18.30

Egidij (Tilen) opat
ČETRTEK, 2 9.

18.30

Marjeta , dev., muč.
PETEK, 3. 9. – prvi petek

18.30

Gregor Veliki, papež, cer. uč.
SOBOTA, 4. 9.

18.30

Mojzes, prerok.

DOBROVCE

-

NEDELJA, 29. 8.
21. navadna nedelja

molitev za družine

za + Gizelo Korošec (osmina)
molitev za duhovne poklice

za + Andreja Hentaka
pobožnost prvega petka

za + Anico Soršak (obl)
pobožnost prve sobote

- za žive in rajne farane
za + v zahvalo za darkrsta in za
10.30
blagoslov v družini

sv. maše: na 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo
9.00

za + Janeza Pahiča

17.30 za + Jožefa Verlaka

NEDELJA, 5. 9.

9.00

za + Julko Jagarinec

KAPLJICA ROSE

Poznate razliko med šolo in
življenjem?
- V šoli se najprej naučimo lekcijo,
potem jo ponesemo v prakso.

- V življenju imamo najprej izkušnjo,
in iz nje se naučimo lekcijo.
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»Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu prednikov, ampak jedo
kar z nečistimi rokami?« Odgovóril jim je: »Prerok Izaíja je dobro
prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano: ›To ljudstvo me časti
z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene.
Mr 7,6-7

za + Milana Marčiča in sorodnike

TOREK, 31. 8.
23. med letom – angelska

molitev za misijone

7.30

NEDELJA, 5. 9.
23. med letom- ANGELSKA
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18.30 za + rod Križe in po namenu

SREDA, 1. 9.

Leto 20, številka 36

- za žive in rajne farane

10.30 za + Rozalijo Dolenc

PONEDELJEK, 30. 8.

Slivniški župnijski list

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

ČISTOČA ROK IN SRCA
Jezus sporoča: ''Kaj pomagajo čiste
roke, če srce ni čisto.'' Človek je
zmožen dvoličnosti, tako da eno govori,
dela pa drugače. Pokaže se, kot da služi
Bogu, v resnici pa je zagledan vase. To
Jezus imenuje hinavščina in proti temu
odločno nastopi.

Indijski
duhovni
voditelj
Gandhi je bil
navdušen
nad
Jezusovim
govorom na
gori. Nekoč
je v Južni
Afriki hotel stopiti v cerkev, pa so
ga varnostniki ustavili rekoč, da ''je
ta cerkev za belce. Za črnce je na
koncu ulice''. In Gandhi nikoli ni
prestopil praga cerkve.
Pa če danes nekdo noče stopiti v
klop, ker tam še sedi ''ta in ta oseba'',

ali je kaka razlika med tem
vernikom in jeruzalemskim ali
jožnoafriškim farizejem?
Jezus se bori proti taki neiskreni
veri in hoče reči: ''Če je tvoja
ljubezen omejena na nekatere ljudi,
in če je kdorkoli izključen iz tvoje
ljubezni, je to farizejeva vera.''
Jezus hoče iz vseh nas narediti
iskrene, popolne in vse ljubeče
kristjane. Kaj pomagajo umite
roke, če srce ni čisto.
Kaj pomaga upoštevati petkov post če
v času na zunaj doslednega posta srce
hrani odklanjanje ali celo sovraštvo do
kake osebe, ki je ne želiš srečati, ji ne
nuditi pomoči.
Kaj pomaga enourni obhajilni post, če
hkrati srce hlasta po drugih neurejenih
užitkih.

Ko bo tudi tisti zadnji košček
srca, ki še nosi kal samoljubja ali
sovraštva, napolnjen s Kristusovo ljubeznijo, bodo umivanje
rok in post in miloščina dobili
smisel.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je vsak
ponedeljek, torek in sredo od
8h - 9h. Epidemija narašča,

naj narašča tudi molitev.
NOVI KRISTJANI
JERNEJ ERTL iz Skok in
LINA HOJNIK iz Hotinje Vasi.
Srečnim staršem čestitamo!
MLADINCI, MLADINKE vabljeni
na srečanje v ponedeljek, 30. 8. ob 18h.

Marta Mehle iz SKAM-a iz Ljubljane, ki
bo predstavila razne projekte za mlade.
ŽUPNIJSKA KARITAS vabi vse člane na
sejo v torek, 31. 8. ob 19h.
PRVI PETEK obisk bolnikov in obhajilo na domu bo po običajnem redu.

 V VEČNOST JE ODŠLA
CVETKA MARKIČ iz Drav. Dvora.
Molimo zanjo!
ŽUPNIJSI PRAZNIK 12. 9..
1. Devetdnevnica po vaseh
oz. po družinah bo tudi letos.
Marijin kip bo romal od vasi
do vasi. Tudi če se zbere ena
sama družina, je hvalevredno
in bo ta molitev gradila
župnijo. Vrstni red:
 petek, 3.9. Čreta; /Hočka cesta 18;
družina Pintar
 sobota, 4.9. Drav. Dvor; Svetla ul.1;
družina Vetrih , ob 19.h
 nedelja, 5. 9. Slivnica;/Slivniška 10/
Milena Crnjac
 ponedeljek, 6. 9. Radizel;
Mariborska c. 64, Erika Greif
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 torek, 7. 9. Dobrovce;
v cerkvi ob 17.30h

 sreda, 8. 9. Hotinja vas; Hotinjska c
45, družini Heržič in Vasič.
 četrtek, 9. 9. Polana 27;
družina Mum
 petek, 10.9. Skoke - 17.30h v kapeli.
 sobota, 11. 9.: Orehova vas.
Marijin kip se vzame po večerni maši
v cerkvi in se naslednji dan pred mašo
vrne v cerkev, da ga vzame druga vas.
2. Spovednik p. Marjan Marucelj,
kapucin, bo na razpolago v nedeljo, 5. 9.
pred in med mašami,
po potrebi tudi po
maši.
VSE ZAKONSKE SKUPINE
naše župnije imajo skupno srečanje v
nedeljo, 5. 9. po 2. sv. maši (cca 12h).

BIRMANCI vabljeni v petek. 3. 9.
– Slivnica: takoj po pouku;
- Dobrovce: ob 16h v veroučni sobi.
VPIS K VEROUKU bo
med 4. in 11. sept.
V SLIVNICI: - v soboto
4. 9. od 9h in 10.30h
- ponedeljek, 6. 9. od 8h –do 9h
- torek 7. 9.:od 8h do 9h in
od 16h do 18h
- četrtek 9. 9.: – od 8h do 9h
- sobota 11. 9.: - od 8h do 9.30h.
Izven tega časa pa prej pokličite na 
Vpis - DOBROVCE:
- ponedeljek, 6.9. od 16.30h do 17.15h
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- sreda 8. 9.: - 16.30h do 17.15h
- sobota, 11. 9. od 10h do 11h.

Začetek verouka bo objavljen.
NOVO ŠOLSKO LETO
Gospod, zaupamo Ti to novo
šolsko leto. V tem letu se bomo
veselili novega znanja in se bomo
srečevali tudi s težavami.
Daj nam moči, da bomo
vzdržali preizkušnje.
Vnaprej izročamo tebi
vse napore in radosti.
Nakloni učiteljem in
vzgojiteljem navdušenje
nad možnostjo, da svoje znanje
posredujejo mladim in jim
pomagajo odraščati ter rasti v
modrosti. Naj bo njihova
različnost obogatitev v službi
vzgoje mladih, ki so jim zaupani.
Daj mladim vselje nad srečanjem
s starimi prijatelji in odprtost,
da sprejmejo nove.
Daj otrokom in mladostnikom
odprtost, sprejetja umskega in
strokovnega znanja ter dar
graditve medosebnih odnosov.
Naj postajajo vedno bolj sposobni
in odgovorni graditelji boljšega
sveta.
Naj jih njihovi starši spremljajo v
duhu primernosti in ljubezni.
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Okrepi vse zaposlene pri
opravljanju vsakodnevnega
služenja vsem. Naj bo njihovo
delo deležno priznanja in
spoštovanja vseh.
Ekipa vzgojiteljev naj bo vedno
bolj odprta za Evangelijske
vrednote in ohranja spoštovanje
drugačnih.
Daj nam, da bomo
pozorni do
vsakega, naj v
vsakem
prepoznavamo
Tebe, prav posebej še v revnih.
Naj delujemo enotno, da bo uspeh
zaznaven v vsakem od nas. Naj
bomo pozorni na to, da nas Ti
napolnjuješ z veseljem. Amen
https://eglise.catholique.fr/
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
MIŠ – Francelj sedi v taxiju: ''Oh, ko bi
jaz le bil miš.'' – Taxist: ''Zakaj neki?'' –
''Miši se moja žena boji.''
URA – Dva krovca delata na zvoniku.
Nenadoma enemu zdrsne in pade, toda
z obleko se zatakne na veliki kazalec na
uri. Drugi gre mirno dol. Spodaj šef
vpraša: ''Kje je tvoj sodelavec? Kmalu
bo ura pol dvanajstih in takrat bo prišel.
ROMANTIKA ob sveči - Ona: ''Poljubi

me še enkrat in bom za vedno tvoja.'' –
On: ''Hvala, da si me opozorila.''
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