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31. ned. med letom  

 

BLIZU BOŽJEGA KRALJESTVA 
 

   Ob 10-tih Božjih zapovedih, ki so nam 

blizu, malokdo ve, da so Judovski 

učenjaki našteli 613 zapovedi (248 zapo-

vedi in 365 prepovedi), kar je bilo seveda 

težko znati na pamet.  

   Neki učenjak (rabin), ki zaznava  

Jezusovo ljubezen, Jezusa vpraša: 

''Katera je največja zapoved?'' Jezusov 

odgovor že poznamo: ''Ljubi svojega 

Boga in druga, ljubi svojega bližnjega…'' 
 

   

 

Zapoved (najdemo jo v 5 Mz 5,4), je 
postala središče molitve judovskega 
vernika zjutraj in zvečer. 
   Ta zapoved nam je dana, ker je 
Bog ljubezen. On hoče zavzeti 
celotno naše srce, da bi tudi mi 
lahko ljubili kot on, toda to stori 
samo  ob  naši  svobodni  želji,  da  

 

njegovo ljubezen sprejmemo vase. 
To se ne zgodi trenutno, to je 
proces usposabljanja, da ljubimo.  
 

    Rabin Jezusu prizna dober odgo-
vor, Jezusu pa gre za višjo raven kot 
je ''poznanje nauka''. Gre za sprejem 
te ljubezni v srce, biti prežet od te 
ljubezni in iz nje živeti. Do tega pa 
se se pride z rednim srečevanjem z 
Bogom, oz. z izpostavljanjem, da 
Božja ljubezen seva na nas, nas 
spreminja in ''preustvarja'', da 
začnemo ljubiti z Božjo ljubeznijo. 
 

 

   Če mi pogosto ''stojimo'' pred to 
popolno Ljubeznijo, posebej ko se 

razliva na ljudstvo v daritvi sv. 

maše, se nas Božja ljubezen 
zmeraj močneje dotika, zato je 
logično nadaljevanje, da človek 
ljubi sočloveka.  
   Na neki način gre Božja lju-
bezen ''preko človeka k človeku'' 
in se tako uresniči druga zapoved: 
ljubi svojega bližnjega. 

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, 31. 10.   

31. med letom - žegnanjska 

7.30 - za žive in rajne farane  

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

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  
TOREK,  2.  11. 8.00 - po namenu Sv. očeta 
Spomin vseh vernih rajnih 17.30 za + družino Mejovšek in Anteja Crnjaca  
SREDA,  3. 11.  

17.30 za +Štefana Lešnika 
molitev za družine Viktorin Ptujski, šk, muč. 

ČETRTEK,  4.  11. 
17.30 za + Jožeta Pešec 

molitev za duh. poklice Karel Boromejski, šk,  

PETEK,  5.  11 – prvi petek 16.30 za + Marijo Kotnik  (osmina) 
Zaharija in Elizabeta  17.30 - v zahvalo            / pobožnost prvega petka 
SOBOTA,  6.  11. – prva sobota 16.30 za + Hermino Zabret  (osmina) 

Lenart, opat 17.30 za + Mirana Kocmana 

NEDELJA, 7.  11.  
 

32. MED LETOM 
 – zahvalna 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Jožeta in Marijo Breznik ter sorodnike 

12.00 za + pok. iz družin Kramberger in Vaupotič 

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

NEDELJA, 31. 10.  
31  med letom - žegnanjska 

9.00 za + Janeza Pahiča 

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

TOREK 2. 11.  –  verne duše  16. 30 - za duše v vicah 

SREDA, 3. 11. 16.30 za + Marijo Škrabl 

NEDELJA, 7.  11. - zahvalna 9.00 za + Marijo in Antona Premzl 
KAPLJICA ROSE  

 

Moji otroci, kako je Bog dober! 
Kakšno ljubezen je imel in ima do 
nas, bomo razumeli šele v nebesih. 

 

Arški župnik J. m. Vianney 

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 45 31. oktober 2021 

31. NEDELJA MED LETOM ŽEGNANJSKA 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

»Učitelj, resnico si povedal: Bog je edini in ni drugega razen njega in 

ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo ter ljubiti 

bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.«  

Ko je Jezus videl, da je pametno odgovóril, mu je rekel:  

»Nisi daleč od Božjega kraljestva.«                        Mr 10,51-52 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v 
torek in sredo od 8h - 9h.   

 Jezus nas vabi, razne 
aktivnosti v svetu pa 
tudi. Kako bomo 
uporabili čas, pa 
odločamo mi. Nobeno 
delo ne more uspeti brez 

blagoslova, pa se tega zavedamo 
ali ne. Tudi izzid  boja z epidemijo 
je odvisen od tega, ali bo svet 
izprosil blagoslov ali pa ne. 
 
VEČERNE SV. MAŠE bodo od 2.11.; 
s prestavitvijo ure ob 17.30h. 
 

PRVI PETEK  Obisk bolnikov in 
obhajilo na domu bo kot običajno. Po 
večerni sv. maši bo pobožnost prvega 
petka.    PRVA SOBOTA – vabljeni k 
pobožnosti prve sobote.  
 
ŽUPNIJSKA KARITAS  na zahvalno 
nedeljo vabi k akciji POMAGAJMO 
LJUDEM V STISKI. Darovi bodo 

podarjeni ljudem v stiski 
v naši župniji in delno 
kuhinji Betlehem. 
      Prosimo za trajne 
prehrambene izdelke. 

    Kdor želi darovati, naj vzame v ta 
namen pripravljeno vrečko, ki nosi 
znak Karitas; dobite jo pri glavnem 
vhodu v cerkev. Darove prinesite na 
zahvalno nedeljo, 7. 11. in jih položite 
pred daritveni oltar.  
 

NOVI KRISTJAN 
TAJ PODLESNIK, z Dobrovc.  

Srečnim staršem čestitamo! 

 

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. 

 
  V VEČNOST STA ODŠLA 

MARIJA KOTNIK iz Hotinje vasi in  
HERMINA ZABRET iz Radizela. 

Molimo zanju! 
 
MOLITEV ZA BIRMANCE Letos je 
26 veroučencev v pripravi na birmo. 
Vernike vabimo, da zanje molijo. 
Prijavite se župniku ali Mariji Meglič. 

 
KRIŽ MLADIH NA PTUJSKI GORI 

  V pripravi na svetovni dan 
mladih, ki bo leta 2023 v Lisboni, 
po naših dekanijah roma KRIŽ 
SVETOVNEGA DNEVA MLADIH. Od 
29. 10. do 5. 11. je na Ptujski gori.  
 

Danes, 31. 10. ob 15h 
je osrednje srečanje 
ob križu v baziliki.  
   Vabljeni vsi mladi 
vključno z birmanci. 
Vabljeni tudi odrasli, 
da ob križu molite za 
mlade.  

 
MLADINCI, MLADINKE  (vsi, ki ste 
že bili pri sv birmi, vključno z 9. raz. os. 
šole) Vabljeni na mladinska srečanja 
vsako soboto ob 19h. v Maranati.  

 

ŽEGNANJSKA NEDELJA 
Spominja nas na dan posvetitve 
cerkve, če pravega datuma več ne 

poznamo.  
   Za kristjana je to 
osvežitev zavesti 
povezanosti s 
Cerkvijo, ki se je v 
neki cerkvi zgodila po 

zakramentu krsta. Na krstni milosti 
potem s prejemom drugih zakramentov 
ter z osebno in skupno molitvijo gra-
dimo našo osebno povezanost z Bo-
gom, da se tako pripravljamo na vstop 
v Očetovo hišo –  v Nebeški Jeruzalem.  
   Bogu hvala za vse milosti, ki nam 
jih v teh posvečenih hišah deli.  

 
 VSI SVETI  

‘’Na svetu smo 

zato, da bi po Božji 

volji živeli in prišli 

v nebesa,'' pravi 
Bl. Slomšek.  
   To so številni že 
dosegli, čeprav mi 
vseh njihovih 
imen ne poznamo; 
oni so srečni in 
molijo za nas.  

Prvega novembra  se spominjamo 
vseh nam znanih in neznanih svetni-
kov in Boga hvalimo zanje. Ob njih 
spoznavamo, da je svetost smisel 
našega življenja. Božja milost na 
priprošnjo svetnikov prihaja nad nas 
in nas usposablja za nebesa, zato se 
jim tudi priporočamo. 

 Naslednji dan, 2. nov. pa mislimo 
na tiste, ki so še v vicah, so še na poti 
v nebesa in potrebujejo našo pomoč, 
zato radi molimo za rajne. 
 

POPOLNI ODPUSTEK ZA VERNE 
RAJNE se lahko prejme pod običajnimi 
pogoji (obisk pokopališča, molitev za 
rajne, prejem sv. obhajila, nenavezanost 
na kakršenkoli greh). Ta odpustek se 
lahko prejme 1. in 2. nov. ter prejšnjo in 
naslednjo nedeljo (31.10. in 7. 11.). 
 
SPOMINJAMO SE VSEH UMRLIH,  

vseh pozabljenih in zabrisanih imen, 

umrlih, ki jih nihče ne objokuje,  

pogrešanih, katerih usoda  

je nam neznana, 

obupanih, ki so si vzeli življenje,  

vseh tistih, ki so jih ljudje umorili.  

Vemo, da so v tvoji roki in te prosimo:  

Sprejmi vse med svoje srečne otroke.  
J. Zink 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

ŠTRIKANJE – ''Gospa, ali ste opazili, 
kako vaša hčerka zadnje čase zavzeto 
štrika otroške reči?'' reče soseda gospe 
Novakovi. – ''Sem opazila in sem prav 
ponosna na to, da se hčerka zanima tudi 
za druge reči, ne samo za moške.'' 
 

TEKMOVANJE – ''Mi lahko rečeš, 
kako neumen je sploh lahko človek?'' – 
''Nimam pojma tekmovanje še ni 
končano.'' 
 

TEŽA – Žena možu: ''Če na tehtnici 
vlečeš trebuh nazaj, zato nisi nič lažji.'' 
–  Mož: ''To je res, toda tedaj vsaj lahko 
vidim številke na tehtnici.  


