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 K BOGU Z OTROŠKIM SRCEM  
 

   Jezus drugič napove svoje trpljenje, 
kar postavi na svetlo človeško in božjo 
gledanje na življenje in se pokaže njuna 
popolna  različnost.  
 Tudi nam se zgodi, da nič ne razumemo 
v določenih božjih posegih v človeško 
življenje in zgodovino nasploh… 
  

 
 

   Ko apostol govori o Božji logiki 
uporabi besede: ljubezen, dobrota, 
pravičnost, odpuščanje, usmiljenje, 
mir,… Ko se Bog približa človeku  s 
temi kvalitetami, je slabo sprejt. 
Razmljivo, da torej apostol Jakob za 
''človeško logiko'' uporabi besede: 
ljubosumje, rivalstvo, prepiri, vojne, 
zavajanje, sebičnost… 

 
 

   Tudi v naših molitvah se težko 
otresemo neke sebičnosti, ko se 
zatekamo k Njemu, da bi zadovoljil 
naše interese. 
   Jezus nas hoče oblikovati po 
svojem Srcu. Za vzorec postavi 
pred nas otroka. Jezus hoče, da 
razumemo, da je v Božjem 
kraljestvu prava veličina 
zastonjsko služenje, brez vsakega 
plačila. Otrok je v tem ''vzorec'', 
ker je povsem odvisem od volje 
močnejših in predstvalja tudi vse 
zapostavljene ljudi. Ta nebogljeni 
otrok ne zna drugega kot klicati 
Boga na pomoč in se izročiti 
Njemu. Rešitev je v popolnem 
zaupanju Bogu in predanosti 
Njegovi volji. Ko se človek, tako 
kot otrok, zaupa Bogu, je tudi 
povsem na varnem.  
   Tako razumemo, zakaj Jezus 
reče (Mt 18,3): ''Ako ne postanete 
kakor otroci, ne pridete v nebeško 
kraljestvo.'' 

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, 19. 9.   
 

25. MED LETOM 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Vero Brdnik     / devetdnevnica pred birmo 

PONEDELJEK,  20.  9. 
18.30 za + Tomaža Simoniča 

devetdnevnica pred birmo Andrej Kim in korej. muč 

TOREK,  ¸21.  9. 
18.30 

za + Janeza Plausteinerja 
za + Milana Marčiča in sorodnike MATEJ (MATEVŽ) apostol 

SREDA,  22.  9.     17.30 za + Andreja Maučeca, (osmina) 

Mavricij, muč 18.30 za + Anteja Crnjaca  

ČETRTEK,  23  9. 17.30 za + Marijo Šobernik (osmina) 

Pij iz Pietrelcine, duh.  18.30 za + Zvezdano Lešnik 

PETEK,  24.  9.  
18.30 

za + Lobnikove   
 devetdnevnice pred birmo-  Anton Martin Slomšek, šk 

SOBOTA,  25.  9.  
18.30 

za + Stanka Klajnška 
devetdnevnice pred birmo Sergej Radoneški,  

NEDELJA, 26. 9. / kvatre 
26 med letom 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.00 
- za birmance                   podelitev sv. birme 
za + Ivana Sabola 

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

NEDELJA, 19. 9.  
25. MED LETOM 

9.00 za + Marijo Dobaj 

PONEDELJEK, 20. 9.  17.30 za + Slavico Herzog 

SREDA, 22. 9. 17.30 za + Dušana Horvata 

ČETRTEK, 23. 9. 17.30 za + Karolino Veber  (osmina) 

NEDELJA, 26.  9. 25. med letom     /// Ni sv. maše – birma v Slivnici 

KAPLJICA ROSE  

 Ne iščite vašim otrokom poti, 
kako bi zaobšli težave življenja,  

rajši jih učite,  
kako bodo težave premagali. 

Louis Pasteur. 

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 39 19. september 2021 

25. NEDELJA MED LETOM 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

 

»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« 
vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in rekel: »Kdor sprejme 

enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme;«       
   Mr 9,35-36 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v po-
nedeljek v torek in sredo od 8h - 9h. 

Epidemija narašča, naj 

narašča še naša molitev. 

Gotovo se za rešitev izpod 
epidemije moramo poslu-
ževati medicine, ki nam 

prihaja na pomoč z dosežki 
znanosti, tudi upoštevati ukrepe, 
ki jih izdajo pristojne službe toda, 

toda brez molitve ne bo uspeha. V 

končni fazi je rešitev v Božjih 
rokah. To rešitev z molitvijo 
pripeljimo na zemljo.  
 
NAVODILO ZA OBISK CERKVE 
IN DRUGIH ZAPRTIH PROSTOROV   

 

Za vstop so potrebni 

PCT pogoji! 
 

PREBOLELOST – Prebolelost bolezni 
covida-19 izkazujemo z dokazilom o pozi-
tivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 
deset dni in ni starejši od 180 dni. 

CEPLJENJE - Potrdilo o cepljenju je lahko 
izpolnjena pripravljena kartica proiz-
vajalca ali cepilnega mesta, vpis v Knjižico 
o cepljenju ali izdano potrdilo o oprav-
ljenem cepljenju. Imetniki digitalne identit-
ete lahko potrdilo pridobijo tudi na 
spletnem mestu zVem. 

TESTIRANJE  - Negativen rezultat testa 
HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat 
PCR testa pa ne starejši od 72 ur. 
 

NOVI  KRISTJANI 
SIJA KELC iz Dobrovc,  
MARK KELC iz Dobrovc in 
LAURA GOLOB iz Črete. 

Srečnim staršem čestitamo! 

 

SVETA BIRMA. Starši, botri in 

otroci, prosim, da vsi upoštevate in 

upoštevamo zgornje ukrepe.  
 Devetdnevnica poteka vse dni; v  
ponedeljek, sredo in četrtek bo tudi na 
Dobrovcah - za tamkajšnje birmance. 

 V torek ob 17.30h 
se bo birmovalec v 
Slivnici srečal z 
vsemi birmanci. 
 V petek, 24. 9. ob 
17h bo spoved za 
otroke, istočasno tudi 
za botre in starše. 

 Spoved bo v spovdnici v cerkvi.  
 V soboto vsi v Slivnici - zaključek 
devetdnevnice in birmanci dobijo 
birmske listke. 
 V nedeljo se birmanci zberejo ob 
9.45h pred cerkvijo in sledijo 
navodilom.  

 
  V  VEČNOST  STA  ODŠLI  

MARIJA  ŠOBERNIK iz Hotinje vasi in  
KAROLINA  VEBER iz Skok. 

Molimo zanju! 
 

SLOMŠKOVA NEDELJA. Prihodnja 
nedelja, ko imamo pri nas 
podelitev zakramenta sv 
birme, je tudi Slomškova 
nedelja. Kdor more, je 
vabljen, da se slavja 
udeleži.  
� V soboto 25. 9. bo na 
Ponikvi srečanje 

učiteljev, vzgojiteljev in katehetov od 
9.30h   do 15h –  Sv. maša  bo ob 
12.30h, ki jo bo vodil  celjski  škof 
Maksimilijan Matjaž. 

� Osrednja slovesnost Slomškove 
nedelje bo pri Sv Jožefu v Celju v 
nedeljo, 26. 9. s programom:  
    ob 15. uri akademija 
    ob 16h slovesna sv. maša; soma-
ševanje vodi nadškof Anton Stres 
 

ČASTITI NEBEŠKI OČE,  
iz vsega srce te prosim 
za otroke moje družine. 
Ti si edini na kogar se 
lahko oprem. V tej molitvi te 
kličem, da bdiš nad mojo družino.  

Zagotovi jim telesno in duhovno 
varnost. Naj moč hudobnega duha 
nikakor ne dobi oblasti nad njimi.  
Naj jim Sveti Duh razodene 
Tvojo predragoceno ljubezen. 
Naj se nikoli ne čutijo  
zapuščene od Tebe.  

Oče, prosim Tvoje pomoči, da 
bom kot starš mogel dati pravo 
vzgojo v veri in jih bom usposobil 
tudi za zemeljsko življenje.  

Daj mi moči, da v preizkušnjah ne 
bom klonil. Enostavno je povesiti 
roke in se prepustiti malodušju…. 
Želim biti odgovoren starš, ki ne 
prepusti otrok sistemu tega 
sveta, da bi jih oblikoval po svoje. 
Hočem jim biti vzor,  
kot je meni vzor Kristus. 

Podpiraj me, da jim bom mogel  

nuditi prava navodila za 
poboljšanje in jih obvarovati 
stranpoti, saj je naslednja 
generacija v rokah sedanjih 
staršev.  

Opiram se na Tvojo 
Besedo, ko z govorico 
prerokov kličem 
Tvojega blagoslova in  
polagam upanje za 

njihovo prihodnost.  
Tvoje zapovedi naj usmerjajo 
njihove korake. Tvoja navodila  
naj napolnijo njihova srca.  

 Izrekam ti slavo in zahvalo,  
da jih oskrbuješ z vsem dobrim. 
Hvala Ti za Tvojo neskončno 
ljubezen, ki naj kraljuje v naročju 
moje družine in nas drži skupaj.   
Amen.        www: frequencechretienne.fr 
 

 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

PREBUJANJE – ''Hotelski gost hoče 
dvoriti sobarici in reče. ''Zjutraj želim 
biti prebujen s poljubom.'' – Ona reče: 
''Bom povedala receptorju.'' 
 
 

KANIBAL: Neki mož je pogosto 
govoril da je kanibal. Žena ga je poslala 
k psihiatru.   Ko se je mož vrnil, ga je 
žena vprašala: ''No kakšen je bil?'' – 
Mož: ''Slasten.''  
 

PES - Razlog, zakaj ima pes toliko 
prijateljev je v tem, da maha z 
repom, ne z jezikom. 


