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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

S L I V N I C A - sv. maše - za vstop v cerkev velja pravilo PCT
7.30

NEDELJA, 26. 9.
SLOMŠKOVA - birma

10.30

PONEDELJEK, 27. 9.

Vincencij Pavelski, duh, red .
TOREK, ¸28. 9.
Venčeslav, muč
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26. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA - BIRMA

- za žive in rajne farane
- za birmance
za + Ivana Sabola

Slivniški župnijski list

podelitev sv. birme

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

»Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal hude duhove,
in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je rekel:
»Ne branite mu! Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela
v mojem imenu in takoj grdo govoriti o meni.«
Mr 9,35-36

18.30 za + Antona Rihtarja
18.30 za + Alojza Greifa

SREDA, 29. 9.

18.30 za + Gabrielo Hojnik

MIHAEL GABRIEL IN
RAFAEL; nadangell

NE OVIRAJTE JIH

ČETRTEK, 30 9.

17.30 za + Karlo Zavec, (osmina)

Hieronim, duh, cer. uč.

18.30 za + Leo Globočnik

PETEK, 1. 10. – prvi petek

Terezija Deteta Jezusa; c. uč
SOBOTA, 2. 10. – prva sobota

Angeli varuhi

18.30

18.30

za + rod Koman in po namenu
pobožnost prve sobote

- za žive in rajne farane
za + Mirana, Ivana in Marijo Veis ter
10.30
stare starše

27 med letom
DOBROVCE

-

sv. maše: za vstop v cerkev velja pravilo PCT

NEDELJA, 26. 9. Slomškova

Ni sv. maše – birma v Slivnici

26. MED LETOM
NEDELJA, 3. 10.
26. med letom
KAPLJICA ROSE

pobožnost prvega petka

7.30

NEDELJA, 3. 10. rožnovenska

PONEDELJEK, 27. 9.

za + zdravka Rataja in Jožegfo Pajnkiher

17.30 za + Benjamina Čandra
9.00

za + Jerico in Mirka Kac ter sorodnike

Bog ni nikomur zato darov dal,
da bi jih posedoval, ampak,
da bi drugim pomagal in bi
vsi ljudje bili srečni.
Bl. Anton Martin Slomšek.
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Miza božje besede je tako obložena,
da vsega niti ne zmoremo zaužiti.
Medtem, ko lahko pomislimo koliko bi
bilo pohabljenih in kruljevih, ali kakšno
bi naše telo, če bi evangeljske besede
vzeli dobesedno; pa razmislimo o
odnosih do tistih, ki ''ne hodijo z nami''.

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

Sektaštvo je živo tudi v našem času.
V politiki je to skoraj pravilo, pa
tudi Cerkev pri tem ni izvzeta. Pred
II. Vatikanskim koncilom je bilo
katoličanom prepovedano vstopiti v
protestantsko
cerkev
ali
se
posluževati literature, ki ni bila v
skladu s katoliškimi vrednotami.
Taka ''cenzura'' je bila varovanje
kristjanov pred zmotami.
Kaj pa pravi Jezus? On je v polni

meri »katoliški« (to pomeni vesoljni).
Družil se je s celo vrsto takih s
katerimi se ''ne bi smel'': z davkarji,
s prostitutkami, z gobavci, samarijani… Jezus predstavi Boga kot
tisega ki daje dež nad pravične in
krivične in daje sijati sonce nad
vsemi. Jezus nas hoče obvarovati
pred skušnjavo izključevanja
drugače mislečih.
Janez XXIII. je rekel: »Cerkev je
kot vaški vodnjak, ki napaja
generacije eno za drugo, ne glede
kateri skupini kdo pripada. Čeprav
ima Cerkev veliko sovražnikov, ona
sama ne sme biti sovražna nikomur.
Papež Pavel VI pa: ''Cerkev mora
biti odprta za dialog z vsemi.
Nihče ne sme biti izključen iz njenega srca. To ne zahteva odpovedi
naši katoliški identiteti. Dialog
pomeni medsebojno obogatitev.''
Mnogi, ki uradno niso člani
Cerkve, tudi izganjajo hude duhove
in vršijo božja dela. Ne branite jim.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v ponedeljek, 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.
NOVA KRISTJANKA
SIA SVENŠEK iz Hotinje vasi.
Srečnim staršem čestitamo!

PRVI PETEK
obisk bolnikov in
obhajilo na domu bo po običajnem
redu. Povejte imena tistih, ki jih naj
duhovnik obišče. Pobožnost prvega
petka bo po večerni sv. maši.
PRVA SOBOTA – po večerni maši
vabljeni k Marijanski pobožnosti.
MESEC ROŽNEGA VENCA
V mesecu oktobru bomo vsak dan pol
ure pred sv. mašo
molili rožni venec.
Ta teden bo rožni
venec in sv. maše
v cerkvi, od ponedeljka 4. 10. naprej pa bodo delavniške
sv. maše in rožni venec v zimski kapeli.

 V VEČNOST JE ODŠLA
KARLA ZAVEC iz Radizela.
Bila je dolgoletna pevka v cerkvenem
pevskem zboru in nekaj let je tudi
vodila zbor. Naj ji bo Gospod bogat
plačnik v nebesih.
Molimo zanjo!
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SLOMŠKOVA NEDELJA Osrednja
slovesnost bo danes, 26. 9. ob 15h (ob
16h sv. maša) v Celju, pri sv. Jožefu.
Voditelj je nadškof Anton Stres.
Ena od številnih Slomškovih spodbud:
''Vi
starši,
otrok prvi, pa
tudi
najimenitnejši učeniki,
učite otroke Boga prav spoznavati,
Boga spoznavaje ljubiti in iz čiste
ljubezni Bogu zvesto služiti, v zvesti
Božji službi se veseliti. Če bo vaših
otrok prva in poslednja misel Bog, bo
tudi njihova časna in večna sreča
gotova.''
''PREJMI POTRDITEV, DAR
SVETEGA DUHA.!''
Birma je tesno povezana s krstom in
pomeni DAR SVETEGA DUHA. Skupaj s
krstom in evharistijo ustvarja polno
pripadnost Božjemu ljudstvu.

Dejavnost Sv. Duha, ki je dar
birme, je vedno ista: vpisati
Evangelij v srca kristjanov, da
odkrijejo njegovo sposobnost dati
smisel človekovemu življenju.
''Niste prejeli duha suženjstva, da bi
zopet zapadli v strah, ampak ste
prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Abba, Oče.'' Rim 8,15
Cerkev, ki ji daje podobo Sveti
Duh, je dejavna in rastoča. Vsak,
ki prejme darove Svetega Duha, je
poslan, da izvršuje preroško službo,
v katero je bil sprejet že pri krstu.
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Vsi birmanci so obogateni z istim
Duhom, vsak pa na njemu lasten
način, da pričuje v svetu. ''Različni so milostni darovi, Duh pa je
isti… Vsakomur se daje razkritje
Duha v korist vseh. '' 1 Kor 12,4.7
Prejem birme vključuje nalogo
birmanca in birmanke, da svoje
talente z močjo darov Sv. Duha daje
v službo Cerkvi in po njej služi
ljudem v oznanjevalni, posvečevalni
in
karitativni
službi. V župniji
so te dejavnosti
že utečene in so
odprte za vse
(sv.
generacije
maša,
verouk,
oratorij,
pevski
zbor,
zakonske
skupine, molitvene
skupine, Karitas…). Po birmi kristjan

Tvoji volji in naj ne preziram
Tvojih spodbud in
naj jim ne nasprotujem.
Naj bo ta moja današnja molitev
novi začetek mojega
intimnega odnosa s Teboj.
Sveti Duh, ki bivaš v
vsakem človeku, Ti
polagaš v vsako srce to
silno pomembno resničnost:
dobroto srca in odpuščanje;
Ti daješ srcu moč ljubiti in
sposobnost izraziti to ljubezen;
ljubiti z močjo odpuščanja in tam
je dano najti izvir miru in veselja.
www: /toulouse.catholique.fr
.

ni več opazovalec, ampak dejavni
ud Cerkve. Naša župnija je letos
pridobila
25
takih
novih
sodelavcev – naj bodo aktivni.

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
UPORABNOST – Sodnik. ''obtoženi, ali
vas nisem pred nekaj leti že obsodil
zaradi kraje avtomobila?'' – Obtoženi:
Drži, gospod sodnik, pa saj sami veste,
da avto ne drži večno.''

DRAGI SVETI DUH,

TAŠČA se je onesvestila. Pokličejo

Tukaj sem pred Teboj,
Tebi se prepustim,
da me oblikuješ, me vodiš in me
narediš sposobnega ljubiti.
Sprejmi daritev celotnega mojega
življenja in stori, da bom
sposoben vsak dan bolj ljubiti.
Naj v vsaki stvari delujem po

zdarvnika, ki reče: ''Nič ni nevarnega.
Dal ji bom dve klofuti in bo prišla k
sebi.'' - Nato zet: ''Prosim gospod
doktor, naj to opravim jaz. Že dolga leta
čakam na tako priložnost.''
TRPLJENJE – Mlada dama gre v
gostilno po moža in on ji ponudi šilček
žganja. Ona poskusi in reče. ''Fuj!
Grozno…!'' - Mož: ''No vidiš, pa mi
očitaš da se tukaj samo zabavam.''
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