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Farni praznik  

 
 

ROJSTVO, KI  PRINAŠA UPANJE 
 

   Rojstvo otroka je v družini vedno 
neko zagotovilo, da življenje zmaguje. 
Trojno rojstvo pa nosi posebno vsebino 
nam ponujenega nebeškega življenja. 
To je rojstvo Janeza Krstnika, Marije 
Jezusove matere in Jezusa samega. 
Nekateri jeziki imajo za rojstvo teh treh 
oseb poseben izraz, ki naznanja 
nadzemeljsko dimenzijo.  
  

 
 

  Janez Krstnik poveže starozavezne 
obljube z uresničitvijo teh obljub in 
pokaže dimenzijo Nove zaveze: 
''Glejte, Jagnje Božje, ki odvzema 
grehe...'' Odvzetje grehov omogoči 
uveljavitev svetosti. Bog v srcih 
ljudi, ki to hočejo, odstrani greh in 
na njegovo mesto polaga svetost. 
Marija pa v polnosti zavrne greh in 
ima od prvega trenutka svojege ze- 

 
meljskega življenja srce v polnosti 
na razpolago Bogu. Ona ni najprej 
nosila v sebi greha in ga potem 
zavrgla. Ona grehu sploh ni dovolila 
vstopa. Zato je to primeren kraj, kjer 
se naseli – učloveči - Bog, ki je vir 
vse svetosti. Zato je njeno rojstvo že 
kot ''balzam'' položen na rane in 
trpljenje sveta in človeštva.  
 

   Današnji svet ječi pod težo 
mnogih bolečin: epidemija, vojne, 
lakota, kriza družin, preganjanja 
itd… Marija nam prinaša veselo 
oznanilo, da Bog misli na nas. Bog 
ni le ''gledalec ali opazovalec'' 
naših stisk, ampak glavni in 
odločilni borec za našo rešitev.  
 

  Marija nam daje nalogo in zgled: 
pričevati za upanje. Današnji svet 
najbolj potrebuje oznanjevalce 
upanja in nihče ni za to bolj 
primeren kot kristjani, saj 
krščansko upanje odpira pot 
rešitvi, ki nam jo je Bog ponudil.  

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, 12. 9.   
 

MARIJINO ROJSTVO 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.00 
za + Mirka Horvata in starše 
za + Anko Jagarinec 

PONEDELJEK,  13.  9. 
18.30 

za + Milana in Danico Rojko ter  
        Ljubčo Grozdanova Janez Zlatousti, šk, c.uč 

TOREK,  ¸14.  9. 
18.30 za + Alojzijo Mom 

 molitev za misijone POVIŠANJE SV. KRIŽA 

SREDA,  15.  9.   –  
18.30 za + Jožeta Lobnika 

Žalostna Mati Božja 

ČETRTEK,  16  9. 18.00 Pred Najsvetejšim molitev za duh. poklice 

Kornelij pa. in Ciprijan, šk 18.30 za + Rozo Korošec 

PETEK,  17.  9.  17.30 za + Katarino Žigart, (osmina) 

Robert Belarmino, šk, c. uč 18.30 
za + Antona Pučko -     češčenje Najsvet.  

začetek devetdnevnice pred birmo-  

SOBOTA,  18.  9.  
18.30 za + Zinko Lederer in sorodnike 

Jožef Kupertinski, duh, red 

NEDELJA, 19. 9. /  
25 med letom 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za +Vero brdnik  

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

NEDELJA, 12. 9.  
Marijino rojstvo 

/// Ni sv. maše - farno žegnanje v Slivnici 

PONEDELJEK,13. 8.  17.30 - Bogu v zahvalo  

SREDA, 15. 9. 17.30 za + Terezijo Reich 

NEDELJA, 19.  9.  
25. med letom     9.00 za + Marijo Dobaj 

KAPLJICA ROSE    

Odkloniti ljubezen iz strahu,  
da bi za to trpel,  je tako  
kot bi odklonil življenje 
 iz strahu, da bi umrl.  

 

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  

Slivniški župnijski list 
Leto 20, številka 38 12. september 2021 

24. NEDELJA –  FARNI PRAZNIK - Marijino rojstvo 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije; kar je namreč 

spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, ker bo 

on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« Vse to se je pa zgodilo, da se  

je izpolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku,…«        Mt 1,20.21 
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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  KRISTJAN 
LUKA KERŠIČ iz Hotinje vasi  

Srečnim staršem čestitamo! 
 

VEROUK  se bo začel ta teden po 
sledečem urniku, če bo potrebno, 
bomo naredili kako  spremembo.  

DOBROVCE 
URA PONED. TOREK 

13.30 – 14.15 1. raz 2. raz 

14.25 – 15.10 5. raz 3. raz 

15.20 – 16.05 4. rar 6. raz 

16.15 – 17.00 8. raz 7. raz 
 
 

 

SLIVNICA 
 1. in 2., razr. v Maranati vsako drugo 

soboto od 9. h do 11. h začetek 18. 9.; 
3. raz. - četrtek  
                 ob 12.30h do 13.15h; 
4. raz. - petek ob 13.05h do 13.50h; 

 

5. raz. petek  -  
    ob 14h -14.45 h; 
6. raz. – sreda. 
    14.10h do 14.45h; 
 

7. raz. – četrtek  od 13.05h do 13.50h; 
8. raz.  – v sredo od 13.05h do 13. 50h. 
 

SVETA BIRMA. Duhovni vikend za 
birmance bo od 17. 9. začetek ob 18. 
uri in se konča v nedeljo, 19. 9.  
Voditeljica bo s. Zdenka Prevolšek. 
Otroci bodo oba večera prespali doma.  

V petek z začetkom duh. vikenda se 
začne tudi devetdnevnica k Svetemu 
Duhu. Birmovalec, kanonik Janez 
Lesnika, se bo z birmanci srečal v torek, 
21. 9. ob 17.30h v Maranati. Istočasno 
imajo starši sestanek za ''tehnično 
pripravo birme''.  
 V petek, 24. 9. ob 17h bo spoved za 
otroke, istočasno tudi za botre in starše.  
 

  V  VEČNOST  STA  ODŠLA 
KATARINA ŽIGART iz Orehove vasi. 
ANDREJ MAUČEC 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. 
 

DIAKON  FELIKS  ŽIVKO 
HVALA VAM ! 

      Cerkveno občestvo na Dobro-
vcah živi z zavestjo, da je tam 
domačin, stalni diakon Feliks 
Živko, ki redno skrbi  za cerkev in 
bogoslužje v njej. Te dni si g. 
Feliks ureja stvari, da bi se 

preselil v 
dom 

starejših 
v Lenart. 
 

   Pred 
odhodom 

je še treba 
urediti razne dokumente. Zagotavlja pa, 
da bo tudi iz Doma še rad prišel na 
obisk v domačo župnijo.  
 

 

IKONA TOČI SOLZE 
 Zgodilo se je na praznik Marijinega 
rojstva, 8. septembra 2020 v Atenah, 
v  cerkvi Agios Dimitrios. 

  Gospa Eleni, ki v 
cerkvi tudi pomaga 
s čiščenjem 
svetišča, je šla k sv. 
maši. Med obredom 
je pogledala ikono 

Panagia Parigoritia (Marija Tolažnica) 
in opazila, da iz desnega očesa tečejo 
solze. Najprej je pomislila na privid. Ko 
je duhovnik začel brati evangelij, je 
opazila tudi solze iz levega očesa. To jo 
je tako presunlo, da se je odločila 
prekiniti duhovnika. 
Ta je dokončal 
bogoslužje in potem 
navzočim povedal kaj 
se je zgodilo.   
 Novica se je hitro 
razširila in verniki so 
množično prihajali 
počastit Marijo in prižgat sveče.   
  P. Christodulus je povedal, da se je od 
trenutko, ko je Marija začela jokati, 
zgodilo več čudežnih svari. Med 
drugim je žena z zadnjo fazo raka na 
prsih šla počastit Marijo pred ikono. 
Potem je rekla: ''Ko sem se približala 
ikoni, sem videla Marijine solze, hkrati 
pa sem zaznala, da se mi je Marija 
nasmehnila.'' Za tem je ta žena po-
polnoma ozdravela, brez sledu o raku.  
  Solze iz ikone še vedno tečejo 
(poročilo iz junija 2021). Tisti, ki se 
približajo ikoni, povedo, da je v njeni 
bližini zaznaven dišeči vonj po 
vrtnicah.  
 

 www.youtube.com/watch?v=Kte22sSkGp4 

 

KAJ PA VI PRAVITE, KDO SEM? 

Vprašanje 24. nav. nedelje. 

Apostoli nimajo enotnega odgovora, 

pokaže pa se, da je na delu 

skrivnostna sila razodetja. Dojame jo 

tisti, ki je pripravljen kot Kristus dati 

svoje življenje (čeprav ne nujno v 

telesnem mučenistvu).  

Mesija: torej tisti, ki bo ponovno 

vzpostavil kraljetvo z absolutno 

oblastjo Božje Besede. To je resno 

delo, ki zahteva žrtev. Kristus se izroči 

v tako žrtvovanje zato napove smrt 

sebičnosti in vstajenje življenju 

prežetemu z ljubeznijo. Peter mora to 

sporočilo še ponotranjiti. Močno si ga 

je vzel k srcu, ko je zrl v Kristusovo 

trpljenje. Informacija o Jezusu je tako 

postala Petrov življenski program. 

Umrl je v sebi in začel živeti za Jezusa. 

Takrat je dojel, da telesmo trpljenje ni  

ovira za ljubezen do Boga.     žpk 
 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

MED PRIJATELJI  – ''…tam pri 
matičarju malo zamrmraš in si že 
poročen.'' – Kolega odvrne: ''Potem v 
spanju malo zamrmraš in si že ločen.'' 
 

RAZLIKA – Da bi bila žena srečna z 
možem, ga mora dobro razumeti in 
vsaj malo ljubiti. Da bi mož bil z 
ženo srečen, jo mora zelo ljubiti ne 
pa poskušati, da bi jo razumel.  
 

SODNIK: ''Zakaj ste trikrat zapored 
vlomili v isto trgovino?'' – Obtoženi: 
''Prvič sem ukradel obleko za mojo 
ženo, potem pa sem jo moral iti dvakrat 
zamenjat.'' 


