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LUČ MOČNEJŠA OD TEME  
IN SLEPOTE  

 

   Po 70-tih letih suženjstva v Babilonu 

prerok Izraelcem oznani svobodo in so 

jo doživeli. Spoznali so, da je bil vzrok 

suženjstva njihov odpad od Boga. Temu 

pa sledi obnovitev zaveze in ''novo 

srce''. Bog je dal žareti svojo luč, ki 

prodira v notranjost in napolnjuje 

človeka z veseljem in zaupanjem.  

   Zaupanje kar kipi tudi iz slepega 

Bartimaja v evangeliju. Sad zaupanja 

pa je njegov novi odnos do ljudi in do 

Boga. ''Tvoja vera te je ozdravila.''  
 

   
 

Vera odpira novo pot svetlobe v 
srcu, ki ni le naravna svetloba. Ta 
luč daje spoznanje Boga, odreše-
nika. Odvisna pa je od naše svobode 
in izbire. Je sad našega ''krika vere'', 

 
v kateri predstavimo Bogu naše 
slabosti, teme greha in nemoči. Ta 
krik slabosti prikliče ''partnerja 
zaveze'' – Boga, ki nas edini more 
izpeljati iz teme suženjstva, iz greha 
in smrti v svobodo večne luči.  
   Luč vere je nosilka povezanosti 
med človekom in Bogom in vez med 
ljudmi. Vera je tudi ''vez med 

vernimi in nevernimi'', kot je rekel 
papež Frančišek, kajti Bog nikogar 
ni izključil iz svoje ljubezni.  
   Vera povezuje posameznike v 
skupnost Cerkve, katere glava je 
Kristus in je nemogoče, da bi 
človek brez povezanosti s Cerkvi-
jo ohranjal vero.  
   Po članih Cerkve Bog daje svetu 
luč vere, ki jo svet potrebuje. V tej 
luči vidimo, da temu svetu s šte-
vilnimi vojnami in žrtvami Bog 
zagotavlja svetlobo novega življe-
nje brez teme greha in smrti.  
   Za doživetje te svetlobe pa člo-
veštvo nujno potrebuje Jezusa. 
 

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, 24. 10.   

30. med letom - misijonska 
7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Alojza Greifa 
PONEDELJEK,  25. 10. 

18.30 za + Edvarda in Matildo Kurnik 
        za župnij. misijon Dan suverenosti 

TOREK,  26.  10. 
18.30 - za blagoslov v družini (Gungl) 

molitev za misijone Lucijan in Marcijan, muč 

SREDA,  27. 10.  
18.30 za +Jožeta Lobnika 

molitev za družine Sabina Avilska, muč 
ČETRTEK,  28.  10. 

18.30 za +  Anko Jagrinec  
molitev za duh. poklice SIMON IN JUDA TADEJ-  apost. 

PETEK,  29.  10.  
18.30 

za + Lobnikove 
češčenje Najsvetejšega  Mihael Rua, duh 

SOBOTA,  30.  10.  
18.30 

za + Simona in Olgo Bračič, starše 
        Zavec in sorodnike Marcel, muč. 

VRNITEV NA SONČNI ČAS –  NA URI POMAKNI KAZALCE ZA ENO URO NAZAJ 

NEDELJA, 31. 10.  
31. MED LETOM – žegnanjska 
Sklep  meseca rožnega vencaa   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Alfonza, Matildo Klemenčič ter  
rajne iz družin Klemenčič, brate in sestro 

 PONEDELJEK 1. 11. 
 

VSI SVETI  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 - za Božje varstvo in vodstvo 

14.30 - za dobrotnike Cerkve/sledi molitev na pokopališču 

17.00 v cerkvi rožni venec za duše v vicah  

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

NEDELJA, 24. 10.  
30  med letom - misijonska 

9.00 za + Terezijo Reich 

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

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

PONEDELJEK,1.11.;  VSI SVETI 9.00 za + Marijo Dobaj 

KAPLJICA ROSE  

Kdor polaga zaupanje  
v Boga, se mu obeta  
najboljša prihodnost. 

Mouctar Keita, glasbenik iz Senegala 

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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30. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

 

Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal:  
»Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te 

je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim. 
  Mr 10,51-52 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v po-
nedeljek, torek in sredo od 
8h - 9h.  Ponudb za našo 
udeležbo je veliko, vsega 
se ne moremo udeležiti; 
nekaj je teba opustiti. 

Škoda bi bilo, da bi bila molitev na 
vrhu seznama opustitev. Svet tone 
v stiske ravno zaradi mnogih 
tovrstnih opustitev.  
 

VEČERNE SV. MAŠE bodo od 2.11.; 
s prestavitvijo ure ob 17.30uri. 
 

DANES je MISIJONSKA NEDELJA 

 
OSREDNJE MISIJONSKO srečanje bo 

danes, 24.10. ob 15h v župniji sv. 
Vid pri Ptuju. Poudarek bo na delu 
pok. misijonarja p. Mihe Drevenška. 

 

JESENSKE POČITNICE V ŠOLI 
pomenijo tudi veroučne počitnice. 
Verouk se nadaljuje z dnem, ko se 
otroci vrnejo v šolo.  
 

DAROVANJE ZA KURJAVO Na 

PRAZNIK VSEH  

SVETIH – 1. 11. 
bo darovanje pri 

vseh sv. mašah 

za ogrevanje cerkve in veroučnih pro-

storov.   Darovanje toplo priporočamo. 

 

MESEC ROŽNEGA VENCA se 
izteka, vendar se bomo trudili ohranjati 
to molitev pred sv. mašo! 
 Hvala vsem molivkam in 

molivcem, ki ste ta mesec 

z molitvijo pomagali 

držati ta svet pokonci!  

 
MOLITEV ZA BIRMANCE Letos 
imamo 26 veroučencev v pripravi na 
birmo. Odrasle vernike vabimo, da 
sprejmejo redno molitev zanje. 
Prijavite se župniku ali Mariji Meglič. 
 
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.  
 

KRIŽ MLADIH NA  
PTUJSKI GORI 

  V pripravi na svetovni dan 
mladih, ki bo leta 2023 v Lisboni, 
po naših dekanijah že roma KRIŽ 
SVETOVNEGA DNEVA MLADIH.  

    Od 29. 10. do 5. 
11. bo na Ptujski 
gori.  

Osrednje 
srečanje ob Križu 
mladih za našo 
dekanijo bo v 
nedeljo, 31. 10. 
ob 15h v baziliki 

Matere Božje na  Ptujski gori.  
   Vabljeni vsi mladi vključno z  
birmanci. Dobrodošli seveda vsi 
verniki. Nagovor za mlade in vse 
navzoče bo imel nadškofijski referent 

za pastoralo mladih g. Jure Sojc, 
nadškofijski tajnik. V programu 
čaščenja križa sodeluje pevska 
skupina Angele iz Rač. Čaščenju križa 
sledi romarska sv . maša za vse vernike. 
 

 V KRISTUSU JE NAŠLA MIR 

Pričevanje o poti do miru gospa Kristi 
začenja s svojo neurejeno mladostjo 

v Byron Bay, v Avstraliji. 
   Pri 21.letih (leta 1985) je postala 
odvisna od heroina. Leto za tem se je 
šla zdravit in začela z ‘’iskanjem višje 
sile’’ ki bi ji lahko pomagala iz droge. 
   ''Imela sem predsodke o krščanstvu… 
budizem mi je bil bolj privlačen. Štiri 
leta sem meditirala pa niti malo nisem 
začutila miru.’’ Podala se je na 
potovanje na Kitajsko, kjer je srečala 
Lauro, krščansko misijonarko. Laura ji 
je pripovedovala o Jezusu, ki je umrl za 
vse napake in krivice sveta. Jezus je 
‘’popolna kombinacija pravičnosti in 
usmiljenja’’. To se ji je zdelo nekako 
logično.   

   Začela 
je brati 

Evangelij 
in govoriti 

Jezusu: 
»‘’Jezus, 

ne poznam te. Če resnično živiš, se mi 
razodeni.’’ In takrat sem nenadoma 
začutila, neizmeren notranji mir.«   
   To je bilo za Kristi razodetje Boga, ki 
je ljubezen. Začela je na novo. Z drogo 
je povsem prekinila, doštudirala, 
dosegla doktorat. Naučila se je živeti 

Kristusovo svobodo in se v kristusu 
veseliti.         www.infochretienne 30. 9. ‘21 

 
GOSPOD, KOT SLEPI BARTIMAJ,  

naj tudi mi z vso močjo in 

vztrajnostjo kličemo k Tebi v 

zaupanju, da boš slišal naš glas.  
 

Naj bo tudi naše hrepenenje po 

nebesih tako silovito, da bo 

pritegnilo Tvoj pogled in se bomo 

prepustili, da nas zajame tvoje 

vabilo, ko nas boš poklical.  
 

Pogosto Te kličemo, pa ne 

pričakujemo da nam boš 

odgovoril, niti ne ostanemo v 

poslušanju Tvojega glasu.  
 

Gospod, ne dopusti, da zaspim ob 

poti, kjer najdem Tebe, saj imaš 

zame darove iz nebes. Prebudi v 

meni ljubezen do Tebe.  
 

D'après EPHATA (Cursillos-ca) 

 
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

PARKING– Zjutraj ste me vprašali, kje 
sem parkiral.'' – ''Ja. In?'' – ''Kaj sem 
pravzaprav odgovoril?'' 
 

DELO– ''Vi torej želite pri nas delati?''  
- ''Ja, rad bi se pri vas zaposlil.'' –  ''Ja, 
to vem, ampak vprašam, če želite pri 
nas delati?''  
 

OMAKA – Natakar kuharju: ''Čuj, 
kemiki iz tovarne lepil so pri nas na 
kosilu.'' – Kuhar: ''Ja, prav.'' - Natakar: 
''Želijo imeti tvoj recept za omako.'' 


