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ČAST ŽE!   KAJ PA KELIH ? 
 

   Na začetku javnega delovanja je 

Jezus poklical Jakoba in Janeza, ki sta 

mu takoj sledila.         Vmeša se še njuna  
mama, ki po vzoru javnih uglednih služb 

išče neke prednosti za svoje sinove.  
   Jezus ju takoj postavi na trdna tla: 

Kaj pa trpljenje?  Toda niti napoved 

trpljenja ni skalila navdušenje nad tem, 

da bi bila z njim. Jezus je služabnik vseh; 

tudi onadva to hočeta. Janez je bil 

učenec, ki ga ''je Jezus imel rad'', Jakob 

je prvi med apostoli, ki je umrl muče-

niške smrti za Jezusa. 
 

 
 

   ''Jezus je prišel med svoje, pa ga 
niso sprejeli'', (Jn 1,11) . Svet nima rad 
ubogih in trpečih, čeprav so preroki 

Nebeškega kraljestva. Slediti 
Jezusu pomeni nositi krik trpečih.  
Jezusov  kelih  trpljenja  nam po- 

 
maga videti trpljenje naši bratov 
in sester, medtem ko je Nebeško 
kraljestvo zastonjski dar. ''Ali 

moreta piti kelih?'' To je vstop v 

skrivnost Jezusovega trpljenja.  
   V skrivnost učlovečenega trpeče-
ga Božjega Sina je na poseben način 
vstopila Marija, ko ga je spočela. Z 
njim je tako stopila na pot trpljenja. 
Tudi njeno dušo je presunil meč. Na 
edinstven način je pridružena 
Jezusovemu trpljenju in na 
edinstven način je v Njegovi slavi. 
Tako v vsem odgovarja Bogu na 
Njegovo ljubezen.  
 

   Marija nam kaže pot kako v 
služenju slediti Jezusu od 
Betlehema do Kalvarije. Služenje 
za kristjane ni le ena izmed 
zapovedi, ampak temeljna usme-

ritev Cerkve. Kot je Kristus 
služabnik vseh, bodi vsak kristjan 
služabnik vsem. Krščanstvo mora 
biti ''industrija služenja'' - in za 
vse je dovolj dela. 
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7.30 - za žive in rajne farane  

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

PONEDELJEK,  18. 10. 17.30 za + Antona Godec  (osmina) 

LUKA EVANGELIST 18.30 
za + Gizelo Korošec ter sorodnike  
        Korošec in Lazar      za župnij. misijon 

TOREK,  19.  10. 
18.30 - za  Božje varstvo in vodstvo  

molitev za misijone Obl. posvetitve Mb stolnice 

SREDA,  20. 10.  
18.30 za + Katarino Žigart   

molitev za družine Rozalina, redovnica 

ČETRTEK,  21.  10. 
18.30 za +  Vero Brdnik 

molitev za duh. poklice Uršula, dev., muč. 

PETEK,  22.  10.  
18.30 

za + Stanka Klajderiča 
češčenje Najsvetejšega-  Janez Pavel II, papež. 

SOBOTA,  23.  10.  
18.30 za + pok. iz družin Žnidarič in Drozg ter  

        Rudija Kaiserja in sestro Anico Janez Kapistran 

NEDELJA, 24. 10.  
 

30 med letom - Misijonska 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Alojza Greifa 
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9.00 za + Terezijo Reich 

TOREK, 19. 10. 17.30 - za zdravje  

NEDELJA, 24.  10.  
30. med letom - misijonska 

9.00 
za + Jožefa Bajsiča, starše Bajsič, Zorjan  
        Korošec in sorodnike 

KAPLJICA ROSE  
 

Kdor začne ljubiti,  
naj se pripravi 
na trpljenje. 

 

Chevalier de Mere ( fr. pisatelj 17. stol.) 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 
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29. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

 

»Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, 

bosta krščena; dati, kdo bo sedél na moji desnici ali levici, pa ni moja 

stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno.« 
  Mr 10,39 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v po-
nedeljek, torek in sredo od 
8h - 9h. Epidemija ne 

preneha, tudi naša molitev 

ne, naj jo po  naši molitvi 

Bog ustavi.  
 

SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA bo v 
torek, 19. 10. po 
večerni sv maši (ob 
19h) v Maranati.  
Za člane ŽPS so 

pripravljena delovna gradiva, vzemite 
jih v zakristiji ali pri glavnem vhodu.  
 
MISIJONSKA NEDELJA Prihodnja 
nedelja je misijonska, darovanje pri vseh 
sv. mašah bo za misijone. 

 
OSREDNJE MISIJONSKO srečanje bo 
17.10. popoldne ob 15h v župniji sv. 
Vid pri Ptuju. Poudarek bo na delu 
pok. misijonarja p. Mihe Drevenška. 

 

NOVI KRISTJANI   

JAN ŽVIKART iz Hotinje vasi. 
NOEL ROJKO iz Skok. 

Srečnim staršen čestitamo! 
 

ČLANI NOVEGA ŽPS in GS V 
juniju smo izbirali nove člane Župnij-
skega sveta in nadškof jih je ptrdil za 
petletni mandat. Člani ŽPS in GS so:  
1. Komisija za oznanjevanje: Milena 
Crnjac, Marija Čander, Vidka Lešič, Danilo  

Kraner, Marko Renčelj, Andrej Ogrizek,  
Peter Mum, Matic Cverle, Marcel Kure. 
2. Komisija za bogoslužje: Marija 
Meglič, Zlatko Pintar, Tone Embreuš, 
Roman Ravš, Rok Pahič, Kirbiš Anton, 

Sandi Jakolič, Angelika 
Jakolič. 
3. Komisija za dobro-
delnost (Karitas): Irena 

Topolovec, Olga Knap, Cvetka Čoprež, 
Valerija Hedl, Maja Vekuš,  Mirko Brglez. 
 

4. Gospodarski svet - ključarji Dobro-
vce: Slavko Čander, Sergej Dragan. Za 
Slivnico: Jani Bandur, Vlado Divjak, 
Herman Jakolič in Rado Kure. 
 
MLADINCI, MLADINKE  (vsi, ki ste 
že bili pri sv birmi, vključno z 9. raz 
osn. šole) Vabljeni na mladinska 
srečanja vsako soboto ob 19h. v 
Maranati.  
 

MOLITEV ROŽNEGA 
VENCA je vsak dan pol 
ure pred sv. mašo. Pridite! 

 
VEROUČNA HIŠA NA DOBROVCAH 
je pod streho. V minulih mesecih so se 
domačini posvečali gradbenim delom. 
Predvsem je bilo to ob sobotah ali po 
''po šihtu'' in so uspeli spraviti tako 
daleč, da so v preteklem tednu končali 
s kritino. Nekateri so bili na gradbišču  
vsakokrat, ko je bila akcija, drugi, 
kakor so jim razmere omogočale. 
Vsem, ki ste se žrtvovali iskreni 
Boglonaj. Seveda je še veliko dela in 
bodo tudi stroški. Vabimo in prosimo 
za podporo s prispevki, tako z ''zlatimi 
opekami'' kot z darovi v cerkvi in z 
delom.  

   V prihodnje želimo povabiti enkrat 
mesečno k darovanju v ta namen.  
Prihodnjo nedeljo je darovanje za 
misijone, prvo nedeljo v novembru (7. 
11.) pa bodo vaši darovi namenjeni za  
 

 
 

gradnjo veroučne hiše. Vsem, ki ste v ta 
namen že darovali, nekateri tudi 
večkrat, naj bo Gospod bogat plačnik. 

PO BOŽJEM NAROČILU 

V južnem Texasu je tri leta star 
otrok Christopher Ramiez sledil psu v 
gozdu in se izgubil.  

Tim Halfin, je bil na srečanju 
biblične skupine, kjer je zvedel, da se je 
izgubil triletni otrok. Vsi so molili. Tim 
pričuje, da je zaslišal Božji glas, naj gre 
iskat otroka. Mož je torej šel v gozd v 
okolici otrokovega doma. Čez nekaj 
časa je zaslišal ječanje: ''Christopher, 
ali si ti?'' Ponovil je vprašanje in začel 
Boga slaviti. Otroka je našel živega in 
zdravega. ''Ko sem otroka pobral, ni bil 

nervozen ali 
prestrašen, 

kakor sem 
pričakoval,'' 

pričuje Tim.  
Otrokova mama je takoj rekla: 

to je čudež. Tim pa pravi: ''To je bil 
torej razlog, da so vsi molili, da sem 
dobil naročilo, naj poiščem otroka in ga 
odnesem materi.  

www.infochretienne.com ; 14 octobre 2021 

 

PRIŠEL JE, DA SLUŽI 
Gospod, ti nas vedno  
na novo presenečaš in pravila 
nebeškega kraljestva so 
drugačna od naše modrosti.  
 

Naša velika skušnjava je,  
da bi ubežali trpljenju,  
da bi se izognili križu… 
Nekako na skrivaj mislimo,  
da si čarovnik, da boš rešil  
vse naše probleme  
in da boš, če bomo služili Tebi,  
dal uspeh našim iteresom… 
 

Odpri nam oči pred to pastjo,  
v katero se pogosto ujamemo,  
ne da bi se tega sploh zavedali.  
 

 Osvobodi nas strahu pred 
trpljenjem,  naj radostno 
objamemo križ, v zavesti,  
da to vodi v Vstajenje s teboj..  

 

D'après EPHATA (Cursillos-ca) 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

CENE – Edino, kar se v zadnjih letih v 
supermarketih ni podražilo, je uporaba 
nakupovalnega vozička.  
 

DOBROTA - Nagnjen sem k temu, da v 
človeku vedno hočem videti nekaj dobrega, 
- dokler ne ugotovim, da sem malo neumen.  
- - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

ZA HEC sem rekel 
moji prijateljici, 
da vem, da me je 
prevarala. - In se 
mi je opravičila! 


