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32. ned. med letom  

 
 

 

PREDANOST BREZ REZERVE 
 

   Med judovskimi voditelji in Jezusom 

so pogosto nasprotja. Voditelji namreč 

velik pomen polagajo na zunajost, 

Jezus pa nasprotno, gleda na stanje 

srca. S tem pa na zunaj enaka dejanja 

dobijo povsem različno vrednost.  
 

   

 

   Jezus je ''nastopal z oblastjo'' (prim. 

Mr 1, 27), pa ni imel imenitne  halje 
ali krone na glavi. Ni mu bilo treba 
vpadljive zunanjosti za učinkovitost 
njegove brezmejne ljubezni.  
   Na to pot so stopili številni možje 
in žene. Taka je vdova v Sarepti.  
Preprosto se da voditi prerokovi 
besedi in ljubezni, ki je že v njej. V 
moči ljubezni je zaupala, tvegala 
svoje življenje in tako dala prosto 

pot Božji besedi izrečeni po 
preroku, da bodo vsi rešeni.  
Druga žena je vdova v Evangelju, ki 
za Božjo čast izroči vse kar je imela 
za življenja. Dejansko izroči sebe.  
   Ob tem vidimo še tretjo vdovo, 
Marijo Jezusovo Mater (Jožef je 

takrat že umrl). Že v Kani je bila 
občutljiva za stisko ljudi in prosila 
Jezusa za posredovanje. Ob 
Jezusovem odhodu v smrt vidi 
stisko človeštva in mu daruje vse, 
kar ima za življenje: svojega Sina, 
da gre na križ odrešit človeštvo. 
Ona ostaja pod križem, da se z Njim 
daruje za isti cilj – dala je vse.  
 

   Te žene so z majhnimi sredstvi 
izkazale veliko ljubezen – dale so 
sebe – več kot vse dobrine sveta.  
   Vdova v Sarepti gre pripravit 
''majhen kolaček''; in potem 
nastopi silna moč rešitve. To je 
lahko podoba Sv. Evharistije, ki 
tudi nam krepi ljubezen in 
prinaša rešitev.  

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, 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 

PONEDELJEK 8. 11. 
17.00 za + Jožeta Lobnika 

Gotfrid, šk 

TOREK,  9.  11. 
17.30 

za + Matildo Starec, starše Peteršič,  
        sestro Dragico in svaka Stanka POSV. LATER. BAZILIKE 

SREDA,  10. 11.  
17.30 za + Marijo Pernat 

molitev za družine Leon Veliki, papež 

ČETRTEK,  11.  11. 
17.30 za + Martina Auguština in družino Iršič 

molitev za duh. poklice Martin, šk 

PETEK,  12.  11  16.30 za + Nado Ritlop, (osmina) 

Jozafat Kuncevič, šk, muč 17.30 
za + Leopoldino Auguštin, starše  
  Martina in Nežo ter vnuka Tadeja   

češčenje Najsvetejšega 
SOBOTA,  13.  11.  17.30 za + Stanka Klajderiča 
Stanislav Kostka, red 

NEDELJA, 14.  11.  
33. MED LETOM   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Antona in Ivano Soršak 

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

NEDELJA, 7. 10. - zahvalna 
32  med letom -  

9.00 za + Marijo in Antona Premzl 

SREDA, 10. 11. 16.30 
za + starše Avguštin, brata Avgusta in 
        Ivana ter Majdo in Franca Gerečnik 

NEDELJA, 14.  11.  
33. med letom 

9.00 za + Marijo in Henrika Prevolnik 

KAPLJICA ROSE  
 

Podnevi mislim nate, ponoči sanjam o 
tebi, toda to ni dovolj. Najboljši 
trenutek  je, da sem pred Teboj.  

 

www: citations d'amour 

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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32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

Jezus je rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla 

več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od 

svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je  

imela, vse, kar potrebuje za življenje.«                Mr 12, 43-44 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v 
ponedeljek, 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. 
 
BIRMANCI  imajo duhovni vikend od 
petka, 12. do nedelje 14. 11. v Maranati. 
Začetek je v petek s sv. mašo ob 17.30h 
v cerkvi. Prespali bodo vedno doma. 
 

PETA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v torek, 9. 11. 
ob 19.30h v Maranati 
spodaj. 
 
DRUGA ZAKONSKA  
skupina ima srečanje 
v petek, 12. 11. ob 20h 
v Maranati spodaj. 

 
PRVA ZAKONSKA  ima srečanje v 
petek, 12. 11. ob 20.30h v novem 
župnišču. 
 

PRVOOBHAJANCI NA DOBROVCAH 
imajo srečanje skupaj s straši v soboto 
13.11.2021 ob 10 uri. Dobimo se v 
cerkvi in bomo obhajali sv. mašo.  
 

ZGORAJ NAČTOVANA SREČANJA 
 SO VEZANA NA VELJAVNA PRAVILA  

O EPIDEMIJI. 

 

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

  V VEČNOST JE ODŠLA 
NADA RITLOP iz Črete.  

Molimo zanjo! 
 

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.  
 
POPOLNI ODPUSTEK ZA VERNE 
RAJNE se po navodilu papeškega urada 
lahko prejme ves mesec november. 
 
zahvalna nedelja –  

HVALA BOGU IN LJUDEM! 

  Zahvalna pesem naj 

povzame vso našo 

hvaležnost Bogu za 

hrano in obleko, za 

ljudi okrog nas. V času epidemije hvala 

za vse zdravstvene delavce in vse, ki 

skrbijo za naše zdravje.  

    Bogu hvala za čisto vsakdanje stvari, 

ki pa so v polnosti zastonjski Božji dar: 

zrak, voda, nočni počitek, dar oči, srčni 

utrip…; hvala za sv. krst, za vstajenje…  

 Ob zahvalni nedelji se zahvalim vsem, 

ki sodelujete z župnijo v duhovnih in 

materialnih programih: sodelavcem pri 

bogoslužju, molivkam, vsem staršem 

za skrb za versko življenje v družinah, in 

da v času epidemije spodbujate otroke 

k skupni molitvi. Hvala vam, ki revnim 

pomagate preživeti. Hvala vsem, ki 

skrbite za redno urejenost božje hiše, 

župnišča in okolice: Hvala, vsem, ki že 

skrbite za obnovo oltarja Sv. Miklavža.  

Hvala vsem, ki na vam lasten način 

delate dobro, pa tega morda nihče niti 

ne opazi – bi pa mnogi opazili, če vaših 

uslug ne bi bilo! Naj vam 

bo vsem Bog bogat 

plačnik.                   župnik 

 
 

HVALA GOSPOD ZA 

MILOSTI,  

ki mi jih ves čas daješ in mi kot 

sonce razsvetljujejo varno pot.  
 

Hvala Moj Bog, da si me ustvaril,  

me poklical iz niča v bivanje in  

mi vtisnil počat bogopodobnosti,  

hvala, da si me ustvaril iz ljubezni. 
 

Hvala za dar sv. krsta, ki me je 

vključil v družino Božjih otrok.  

To je tvoj nedoumljivi dar, ki 

preustvarja naše duše.  
 

Hvala za zakrament spovedi,  

ta neizmerni izvir usmiljenja,  

ki od greha omadeževanim dušam 

vrne belino.  
 

Hvala za sv. obhajilo, v katerem 

se mi daješ Ti sam, da lahko 

čutim, kako Tvoje srce bije zame 

v mojih prsih in razplamtevaš v 

meni božje življenje. 
 

Hvala ti, Sv. Duh, za dar sv. birme, 

po kateri postajam vitez v tvoji  

službi za oznanjevanje vere.  

 Hvala za dar bolniškega 

maziljenja, ki me bo krepilo v 

zadnjem boju, mi pomagalo  

priti v zveličanje. 
 

Hvala za vsak 

navdih, ki ga 

naklanjaš moji duši,  

To se ne dá povedati 

z besedo, toda srce 

to jasno čuti.  
 

Hvala  Presveta Trojica,  

za to obilje milosti, s katerimi  

me obdajaš vsak trenutek  

mojega življenja.  

Moja hvaležnost bo ob zarji 

večnosti še povečana, takrat ko 

bo podana intonacija  

večni hvalnici Tvoje slave.  
 Sv. Faustina Kowalska 

 
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

DENAR – France se prereka s proda-
jalcem na tržnici: ''Če še niste videli 
bankovca za 35 €, kako morete reči, da 
je tale moj ponarejen?'' 
 

PRIHODNOST: Učiteljica vpraša. 
»Kako se stavek: ''Poročim se,'' glasi v 
prihodnjem času?« - Ena učenka: 
»Ločila se bom.«  
 

SREČA – Žena možu: ''Spet si pijan. Tri 
tedne si vzdržal, da nisi pil. Jaz sem bila 
tako srečna.'' – Mož: ''Torej, sem zdaj 
jaz na vrsti, da sem srečen.'' 


