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PRAVO BOGASTVO JE KRISTUS    
 

   Jezus pogosto ponovi, da je bogastvo 
tega sveta lahko ovira na poti vere. Bolj 
ko človek odpre oči (srce!) za 
pridobitev bogastva, bolj se zapirajo 
oči za uboge in za poštenje sploh – 
Božji pogled skozi naše oči se ovira. 
  

 
 

   Mladeniču iz evangelija je nebeš-
ko kraljestvo zanimivo toliko, 
kolikor bi lahko povečal svoj ze-
meljski kapital. Na poti v nebeško 
kraljestvo pa ne gre za povečanje 
kapitala, ampak gre za to, da se 
človek pusti voditi Božji besedi.  
    Učinkovitost naših dejanj ni 
odvisna od naše širokogrudnosti, 
ampak od zaupne molitvene drže 
pred Bogom. ''Molil sem in dana mi  

 
je bila preudarnost.'' (Modr 7,7).  
   Modrost je Božji dar, ki nas vsak 
dan napolni z Božjo ljubeznijo za 
učinkovito gradnjo odnosov z 
Bogom in z ljudmi. Mladenič iz 
evangelija se je tej ljubezni 
približal, saj ga ''je Jezus vzljubil'', 
toda mladenič je imel ''roke 

preobložene s skrbmi za kapital'' in 
te ljubezni ni mogel sprejeti.  
 

    Jezus vabi k odpovedi. Ne zato, 
da bi nas osiromašil, ampak zato, 
da nas napolni z višjimi dobri-
nami, ki jih svet ne more dati, 
lahko pa tem dobrinam ta svet 
zapre pot do nas.  
   Jezus vabi na pot, ne iskanja 
samega sebe, ampak na pot 
iskanja Božje modrosti.  
 

   Človekova vera postane pristna, 
ko se človek pusti voditi Božji 
Besedi, ki ni le ''info točka'', 
ampak je aktivni program z 
jasnim in sigurnim ciljem.  

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, 10. 10.   
 

28. med letom  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Alojzijo Mom 

PONEDELJEK,  11. 10. 
18.30 za + Marijo in Franca Kobalé 

molitev  za župnijski misijon Janez XXIII., papež  

TOREK,  12.  10. 
18.30 za + Štefana Lešnika 

molitev za misijone Maksimilijan Celjski, šk, muč 

SREDA,  13. 10.  
18.30 za +  Jožeta Lobnika 

molitev za družine Gerald, vitez 

ČETRTEK,  14.  10. 
18.30 za +  Marijo in Auguština Horvata 

molitev za duh. poklice Kalist I., papež, muč 

PETEK,  15.  10.  
18.30 

za + Karlo Zavec 
češčenje Najsvetejšega-  Terezija Avilska, red, c. uč. 

SOBOTA,  16.  10.  

18.30 
za + Marijo in Slavka Marčiča ter rajne  
      iz družin Marčič in Zalai 

molitev za uspeh sinode 
Marjeta Marija Alakok, red 

NEDELJA, 17. 10.  
 

29 med letom 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Marijo in Ivana Peršoh ter  
        sorodnike Krajnc in Zidarič   

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

NEDELJA, 10. 10.  
28 MED LETOM 

9.00 za + Janeza Pahiča 

PONEDELJEK, 11. 10. 17.30 za + Karolino Veber 

SREDA, 13. 10. 17.30 za + Elizabeto Ražman, (osmina) 

NEDELJA, 17.  10.  
29. med letom 

9.00 za + Terezijo Reich 

KAPLJICA ROSE  
 

Z nudenjem pomoči drugim  
si človek zagotovi  
svoj lastni uspeh. 

 

ttps://citations -pensee positive. 

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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28. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

 

Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, 

prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato 

pridi in hôdi za menoj!« Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel; 
  Mr 10,21-22 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v po-
nedeljek, torek in sredo od 8h - 9h. 

Epidemija pritiska, naj jo 

po  naši molitvi Bog ustavi. 

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.  
 

STARŠI VEROUČENCEV 1. 2. in 
3.razr. iz Dobrovc vabljeni na 
sestanek v torek, 12. 10. ob 17h  v 
veroučni sobi v Dobrovcah. 
 

STARŠI VEROUČENCEV 3. raz. v 
Slivnici vabljeni na sestanek v sredo, 
13. 10 ob 19h  
 
PRVA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v petek, 15. 10. ob 20h v 
Maranati. 
 

  V  VEČNOST  JE  ODŠEL   

ANTON GODEC iz Hotinje vasi. 
Molimo zanj! 

 

VSI ČLANI ŽUPNIJSKEGA PASTO-
RALNEGA IN 
GOSPODARSKEGA 

SVETA v nedeljo, 17. 
oktobra  vabljeni na 
skupno romanje k Sv. 
Ani v Slovenske 
gorice. Odhod 
avtobusa ob 14h pri 
pokopališču. 

 

SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA bo v 
torek, 19. 10. po večerni sv maši (ob 
19h v Maranati).  
 
SINODA VESOLJNE CERKVE, ki 
jo je napovedal papež Frančišek se bo 
odvijala od 2021 do 2023 na treh 
nivojih.  
- Prvo leto na ravni škofije,  
- drugo leto na ravni kontinenta  (za nas 

Evrope) in končno  
- tretje leto na 
ravni škofov v 
Vatikanu.  
   Začetek sinode 
na ravni naše 

nadškofije bo v soboto, 16. oktobra v 
Mariboru v cerkvi sv Janeza Boska 
(pri Qlandiji). Srečanje (skupaj s sv. 
mašo) bo trajalo od 10h do 13h. 
 Kdor se želi pridružiti temu prvemu 

srečanju, naj pove župniku do srede, 

13. 10. Udeleženci morajo izpolnjevati 

PCT pogoje.  

 
ROK PAHIČ izredni delivec sv 

obhajila. Z odhodom 
diakona g. Feliksa Živka 
v dom starejših je 
predvsem na Dobravcah 
nastala potreba po 
novem delivcu sv. 

obhajila. G. Rok Pahič je to službo 
sprejel in nadškof Alojzij Cvikl mu je 
podelil poslanstvo. Rok vsa leta vestno 
sodeluje pri bogoslužjo, letos pa je 
postal tudi član Župnijskega pasto-
ralnega sveta. Roku smo hvaležni za 
sodelovanju in mu ob prejemu službe 
delivca sv. obhajila čestitamo.  
 

KRISTJANI NA KITAJSKEM so iz 
meseca v mesec bolj preganjani. 
Mednarodna organizacije Open Doors 
opozarja, da so razmere alarmantne. 
Vsak kristjan, vsako bogoslužje, vsaka 
župnija je s pomočjo moderne 
tehnologije tarča vohunjenja. Navadni 
verniki so pogosto zasliševani in jim 
kontrolirajo osebne  dokumente. 
Pastorji in duhovniki so deležni trših 
prijemov, pogosto so zasliševani in noč 
morajo prespati ali prebedeti na policiji.  
 

 
 

     Medtem, ko je 30. septembra  dežela 
obhajala 100-letnico komunistične 
revolucije, so kristjani vstopili v 
posebno obliko skrbi za domovino. 
Odločili so se za poglobljeno molitev in 
40-dnevni post, tako da vsak dan 
opustijo en obrok hrane.  

www.infochretienne.com/chine; 30.9.'21 
 

 
Ob koncu tedna za življenje 

MATI  Z  IZKUŠNJO  SPLAVA  
Življenje vsakega človeka je v 
Tvojih rokah, Gospod Jezus, in Ti 
si rekel: ‘’Kdor sprejme enega 
takega otroka, mene sprejme.'' 
 

Majhno dete, tebe prosim 
odpuščanja, ker sem te zavrnila. 
Nebeški Oče, odpuščanja prosim 
tebe, ker sem zavrnila tvoj dar  
življenja. Otroku sem dala ime (…). 

Bog Stvarnik, sedaj sprejemam 
otroka, ki si mi ga dal, sprejemam 
ga v Tvoji ljubezni in izjavljam, 
da ga ljubim, kot ga ljubiš Ti. 
Sprejemam ga kot Tvoj dar v 

mojem telesu, naj 
raste, dan za dnem 
mesec za mesecem 
do rojstva.  

 

Želim mu dati življenje in 
hrepenim po tem, da bo srečen.  
 

Tega ljubljenega otroka vračam 
tebi. Napolni ga s Tvojim mirom, 
naj bo za večno napolnjen z 
radostjo v Tvoji navzočnosti.  
 

Varuj ga Marija, v svojem 
Brezmadežnem Materinskem 
Srcu do takrat, ko ga bom tudi 
jaz mogla vzeti v moje naročje in 
mu dati topel poljub. Amen.  

www.vienaissante.fr/Priere-de-maman 
 

 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

NOE – Ko gledamo današnji svet, ni nič 
čudnega, da je Noe poleg svoje družine 
vzel na ladjo samo živali.  
 

TEHNIKA: tehnika sama po sebi ni nič 
slabega. Slaba je zloraba tehnike. Na 
primer:  radar na cesti.  
 

OGLEDALO – Ko sem včeraj šla mimo 
ogledala, sem ugotovila, da moram 
nekaj vzeti dol. In vzela sem dol 
ogledalo.  


