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 23. nedelja med letom  

 
 

PRAVILNO JE GOVORIL 
 

   Množica je k Jezusu pripeljala  gluho-
nemega. Na njem je Jezus pokazal, 
kako ozdravlja vsakega od nas. Vzel ga 
je vstran in se mu posebej posvetil. 
Posluži se prstov, sline in dotika, ki je 
zelo oseben. S  tem močno prenovi nje-
govo telo in vso njegovo življenje. 
 

 
 

   Ta bolnik, telesno tako močno 
oviran, je deležen vse Božje pozor-
nosti. Jezus je izpolnitev preroških 
obljub (Izaija v 1. berilu), da Bog noče 
bolezni v svojem ljudstvu.  
   Jezus se je ozrl v nebo. On, ki je 
vse dobil od Očeta, se ozira k Njemu 
in je zavzdihnil. Koliko krat je že ta 
bolnik zavzdihnil… Jezus se pridru-
ži vdihujočemu, trpečemu človeku.   
Jezus nas je izbral (prim. Jn 15.26), da 

 
nas pridruži nebeškemu Očetu. S 
tem tudi pokaže, da je najprej 
potrebno človekovo osebno srečanje 
z Njim in on bo človeka vodil k 
Očetu ''Nihče ne pride k Očetu, 

drugače kot po meni.'' (Jn 14,6)  
 

   Ozdravljeni bolnik je ''prav 

govoril''. Evangeljsko ''prav'' je 
veliko več kot slovnično pravilno. 
Govoril je v skladu z Božjo 
veličino in dobroto.  
   Množica, ki to opazuje, se veseli, 
toda ni poslušna Jezusu: bolj jim 
naroča naj o tem ne govorijo, bolj 
''žlobodrajo''. 
 

   Zopet smo povabljeni, da de-
lamo tako kot nam naroča Jezus, 
ne ''kar se nam zdi''. Dobro se je 
tudi spomniti, da je tega 'ubogega' 
skupnost usmerila k Jezusu in je 
po srečanju z Njim skupnosti 
lahko bil zelo koristen.  
In nekoč je Jezus rekel: ''Uboge 
boste imeli vedno med seboj...''  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 5. 9. - angelska  
23. nedelja med letom 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 
za +   v zahvalo za darkrsta in  za  
        blagoslov v družini 

PONEDELJEK,  6.  9. 
18.30 za + Angelo Murko 

Zaharija, prerok 

TOREK,  7.  9. 
18.30 za + Ernestino Deleja 

 molitev za misijone Marko Križevčan, muč. 

SREDA,  8.  9.   – mali šmaren 10.30 za + Štefana Ramota 

MARIJINO ROJSTVO 18.30 za + Marijo Cojhter, (osmina) 

ČETRTEK,  9  9. 17.30 za + Jožeta Lah (osmina) 

Peter Klaver, red, mis 18.30 za + Stanislava Šmirmaula 
 molitev za duhovne poklice 

PETEK,  10.  9.  
18.30 

za + Eriko Štabuc 
češčenje Najsvetejšega  Nikolaj Toletinski, spok. 

SOBOTA,  11.  9.  
18.30 

za + Marijo Bertole 
ob 19h nagovor zakoncem v Maranati Janez Gabrijel Perboye, muč 

NEDELJA, 12. 9. / 24. navad. 
 

FARNI PRAZNIK – 
 MARIJINO ROJSTVO 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.00 
za + Mirka Horvata in starše 
za + Anko Jagarinec 

D O B R O V C E  -  sv. maše: na 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo 

NEDELJA, 5. 9.  
23. navadna nedelja 9.00 za + Julko Jagarinec 

PONEDELJEK, 6. 8.  17.30 za +  Cvetko Markič (osmina) 

   

NEDELJA, 12.  9.  
24. med letom     – žegnanje /// Ni sv. maše - farno žegnanje v Slivnici 

KAPLJICA ROSE  
 

 Mladost ni obdobje življenja,  
 

mladost  je stanje duha.  
 

www: citations sur la vie. 

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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23. NEDELJA MED LETOM - angelska 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Vzel ga je od množice vstran, mu vtaknil prste v njegova ušesa in se  

mu s slino dotaknil jezika; in pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu rekel: 

»Efeta!« to je: »Odpri se!« In kar odprla so se mu ušesa in  

razvezala se je vez njegovega jezika in je govoril prav.        Mr 7,33-35 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  bo tokrat 
izjemoma v ponedeljek od 7h do 8h, v 

torek in sredo pa od 8h - 9h. 
Epidemija narašča, naj 

narašča še naša molitev. 
 

NOVI  KRISTJANI 
KLARA IVANA RAMPRE iz Skok in  
ZALA VRBEK iz Hotinje vasi / Makol. 

Srečnim staršem čestitamo! 
 
ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA bo v 
dneh od 6. do 10. septembra. Akcijo, 
organizira Župnijska Karitas. Keson bo 
pred župniščem. 
 

ČIŠČENJE CERKVE - vabljeni, da 
jutri, v ponedeljek, 6. 9. ob 8 uri ''vkup 
stopimo'' in za praznik primerno 
očistimo cerkev.      Hvala že vnaprej ! 
 

VSE ZAKONSKE SKUPINE 
naše župnije imajo skupno srečanje 
danes, 5. 9.  po 2. sv. maši (cca 12h).  

 
 
ŽUPNIJSI PRAZNIK 12. 9.. 
V petek, 10. 9. bo ob 19h (po sv. maši) 
v cerkvi koncert domačih glasbenikov 
V soboto, 11. 9. ob 19h bo srečanje 
vseh zakoncev (vabljeni cerkveno 
poročeni, civilno poročeni ali 
neporočeni). Nagovor bo imel g. 
Benjamin Siter (iz društva DiŽ). 
V nedeljo, 12. 9. ob 10h bo slovesna 
sv. maša, ki jo bo vodil upokojni 
nadškof dr. Marjan Turnšek. Po sv. 
maši bo darovanje okrog oltarja za 
obnovo oltarja sv. Miklavža.  

  Po sv. maši bo pred cerkvijo nastop  
folklorne skupine KUD Milke Zorec 
iz Hotinje vasi. Sedila bo skromna 
pogostitev vernikov s kozarčkom pijače 
na varnostni razdalji (epidemija) in  
bomo izmenjali kako prijazno besedo. 
 

   Devetdnevnica se nadaljuje: 
 nedelja, 5. 9. Slivnica / 
Slivniška 10/  Milena Crnjac  
 ponedeljek, 6. 9. Radizel;  
  Mariborska c. 64, Erika Greif 
 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, družini  
       Bandur in Cverle. 
 

  V  VEČNOST  STA  ODŠLA 
MARIJA COJHTER iz Radizela in  
JOŽE LAH iz Slivnice. 

Molimo zanju! 
 

ROMANJE MLADIH V STIČNO  bo 
v soboto, 18. 9. Avtobus bo odpeljal iz 
Slivnice ob 8h. Prijave so (zaradi 
epidemije) preko spleta – na www : 

stična mladih 2021. 
 

KRIŽ MLADIH V 
MARIBORU  V 
soboto, 11. 9. ob 
19h bo v stolnici 

sv. maša ob sprejemu križa mladih. Po 
maši bo pred stolnico ob križu duhovna 
glasba do 20.30h. / Vabljeni mladi in 
odrasli.  

 

VPIS K VEROUKU  bo do 11. sept.  
V SLIVNICI:  

- 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 
- sreda     8. 9.: -  16.30h do 17.15h 
- sobota, 11. 9.  od 10h do 11h.  
Začetek verouka bo po navodilu 

nadškofa 13. 9. zato starši vero-

učencev vseh razredov  vabljeni na 

sestanek: 

 V Slivnici  v četrtek 9. 9. ob 19h  

Na Dobrovcah v četrtek, 9. 9. ob 18h  

Namen sestankov je pripava urnika.  

 
NEDELJA MLADIH Papež Frančišek 

je nedeljo Kristusa Kralja določil za 

nedeljo mladih. Ker je takrat v 

Sloveniji teden Karitas, so slovenski 

škofje za 'nedeljo mladih' pri nas 

določili drugo nedeljo v septembru. 

   Ta nedelja nam je povabilo, da 

mladim naklonimo več milosti po 

naših molitvah in jih vključujemo v 

odgovorno delo v družbi in v Cerkvi. 
 
 

 

JEZUS KRISTUS, BRAT,  

 Prijatelj, Odrešenik človeka.  

Z ljubeznijo se ozri na našo  

mladino. Odpri jim neizčrpni izvir 

svojega usmiljenja, ki izvira iz 

Tvojega srca odprtega na križu. 
 

Poslušni tvojemu klicu so prišli,  

da bi bili s Teboj in te slavili. 

V goreči molitvi vse izročajo 

Tvojemu Srcu. 

Da bodo zakoreninjeni in trdni v 

Tebi vedno tvoji, tako v življenju 

kot v smrti. 

Nikoli naj se 

ne oddaljijo 

od Tebe. 
 

Naj v dejanjih 

dajejo čast 

Očetu s katerim Ti živiš v blaženi 

večnosti v edinosti s Svetim 

Duhom vso večnost.  
/www.sacre-coeur-montmartre.com 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

PLAČA – Direktor uslužbencu: ''Že 20 
let ste pri nas v službi in še niste imeli 
povišanja plače. Zakaj hočete zdaj ta 
rekord zapraviti?'' 
 

OKO - Francé pride v službo s plavim 
očesom. Kolega vpraša: ''Kaj se je 
zgodilo?'' – France: ''Ko smo včeraj 
zvečer molili   »…reši nas hudega,« 
sem pogledal mojo taščo…'' 
 

ALKOHOL – ''Kolega, jaz pa več ne 
bom pil niti kapljice alkohola.'' – ''Imaš 
prepoved? – ''Ne, toda včeraj sem bil 
pijan, pa je ravno prišla tašča na obisk 
in sem jo videl dvojno. '' 


