22. med letom

28. avgust 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
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7.30

- za žive in rajne farane

22. MED LETOM

10.30

za + Terezijo in Janeza Horvat

PONEDELJEK, 29. 8.
Mučeništvo Janeza Krstnika

18.30

za + Iveka Fingušta

18.30

za + Emilijano Krlej

NEDELJA, 28. 8.

TOREK, 30. 8.

Feliks (Srečko), muč
SREDA, 31. 8.

18.30

Nikodem, Jezusov učenec
ČETRTEK, 1. 9.

18.30

Egidij (Tilen,) opat
PETEK, 2. 9. – prvi petek
Marjeta, dev, muč.

18.30

SOBOTA, 3. 9. – prva sobota

NEDELJA, 4. 9.
Spovedni dan – priprava na
župnijski praznik

ODLOMEK IZ BOŽJE BESEDE

Govóril je:»Kadar prirejaš kosilo ali večerjo povabi uboge,
pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo
povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«
Lk 14,12-14

za + Ladislava Horvata
molitev za družine

ČASTNO MESTO

za + Ivana Bračko
molitev za duhovne poklice

za + Draga Ferliča
pobožnost prvega petka

7.30

- za žive in rajne farane

10.30

za + Alojza, Branka in starše Majerič ter
starše Hren, brata Matevža in sorodnike

23. MED LETOM

Vsaka družba, vključno z našo, pozna
razne načine, kako se nekateri ljudje
hočejo uveljaviti in zavzeti 'imenitnejše'
mesto. To skušajo doseči z obleko,
znamko avtonomila, krajem bivanja,…
in seveda tudi s sedežem pri mizi, ko se
zberejo različni gostje. To je logika
sveta, kjer se ''pravila igre'' ne menijo
za resnico…

DOBROVCE
NEDELJA, 28. 8.
22. med letom

9.00

TOREK, 30.8.

17.30 za + starše Pivec in brata Ivana

NEDELJA, 4. 9.
23. med letom
KAPLJICA ROSE

9.00

- v dober namen

za + iz družin Holer, Pivec, Klinc in Pleteršek

Trditi, da pripadamo Bogu,
pa živeti v grehu brez prizadevanja,
da bi se ga osvobodili, je nesmisel.
Svetloba in tema
Hevraul Okandze
ne moreta biti skupaj.
4

28. avgust 2022

22. NEDELJA MED LETOM

18.30 za + Ivana Pungračiča

Gregor Veliki, papež, c. uč.

Slivniški župnijski list

Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta: soemen.joze@gmail.com
031 590 556; ℡: 02 60 54 02;
splet: www.mc-maranata.com;
odgovarja: Jože Šömen, župnik

Tudi Jezus je povabljen k farizeju,
kjer je že več gostov. Ko Jezus vidi
kako nekateri iščejo sedeže po
logiki sveta, spregovori s priliko, v
kateri pokaže na logiko Božjega
kraljestva. Z uveljavljanjem samega
sebe po logiki sveta, se ne bo nikoli
ustvarila družba kakršno želi Bog.

Jezus predlaga ponižno sprejetje
zadnjega sedeža. Ne gre za hlinjeno
sedanje zadaj, ko človek pričakuje,
da ga bodo popeljali na višje mesto,
če pa se to ne zgodi, pa je užaljen.
Jezus hoče iskreno priznanje
dostojanstva drugega. Ta ponižnost
pa ni le v sedežih, ampak v služenju
sočloveku.
Sebe Jezus daje za zgled. On,
večni Bog, se je ponižal, da služi za
rešitev človeštva, sprejel je trpljenje
in smrt samo za rešitev ljudi. Zato
povsem mirno predlaga: ''Največji
naj bo vsem služabnik.'' Ravno v
služenju sočloveku in v polnosti
služenja Boga se pokaže kako kdo
ceni oz. vrednoti sebe in bližnjega.
V iskrenem služenju človek tudi
prepoznava svoje darove, ki jih je
prejel kot dar Nekoga /Boga/ in
prepoznava svoje meje. Naše imenitno mesto je torej tisto, kjer
bomo lahko po Božji volji naredili
čim več za dobro bližnjih.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA :
bo v ponedeljek, torek in
sredo od 7.30h - 8.30h v
cerkvi. Vabljeni k molitvi za
osebni blagor, za blagor župnije in sveta!
ŽUPNIJSKA KARITAS vabi vse člane
na sejo v torek, 30. 8. ob 19h.
 V VEČNOST JE ODŠEL
JOŽEF BREZNIK iz Loga pri Črešnjevcu.
Molimo zanj!

ŠTOLNINE IN DAROVI

Po navodilu slovenskih škofov je
od 1. septembra predlagana nova
štolnina; in sicer je predlagano:
priprava poroke 25,-€; priprava poroke in obred 50,-€; pogreb: 50,-€;
organist 10,-€; zvonjenje 10,€; cerkovnik 10,-€;
sv. maša 23,-€.
To so priporočila, ne pa
obveznosti, zato, kdor je v
pomanjkanju, lahko izroči
manj, ali tudi nič, kdor zmore in želi,
lahko daruje več. Dostop do obreda,
ki prinaša milosti je omogočen
vsakemu, ne glede na izročen dar.
VSE ZAKONSKE SKUPINE imajo
skupno družabno srečanje v nedeljo, 4.
sept. ob 12h pred Maranato in v njej.
Udeležbo sporočite do 1. septembra.

NA PRVI PETEK bo obisk bolnikov in

obhajilo na domu po običajnem redu.
Vabljeni k pobožnosti prvega petka po
večerni sv. maši in enako za 1. soboto.
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VPIS K VEROUKU bo od 5. do 10.
septembra. Urnik vpisa bo objavljen v
prihodnji štev. SŽL
ŽUPNIJSI PRAZNIK bomo
obhajali 11. 9.
Program priprave:
1. Devetdnevnica po vaseh oz. po
družinah bo tudi letos. Družina ki se
javi, sprejme za tisti dan skrb, da
moli za celotno župnijo. Družina
lahko povabi kogar želi (ni pa namen, da
bi se se zbrala cela vas). Vrstni red:
 petek, 2. 9. Čreta; družina Pintar.
 sobota, 3. 9. Dr. Dvor; druž. Vetrih.
 nedelja, 5. 9. Slivnica; Milena Crnjac.
 ponedeljek, 6. 9. Radizel;
 torek, 7. 9. Dobrovce;
 sreda, 8. 9. Hotinja vas;
 četrtek, 9. 9. Polana;
 petek, 10.9. Skoke.
 sobota, 11. 9. Oreh. vas.
Kip FATIMSKE MARIJE
ROMARICE se vzame po večerni maši
v cerkvi in se naslednji dan pred mašo
vrne, da ga vzame druga vas.

28. avgust 2022
Delo je znamenje naše pripadnosti
svetu. Dolžni smo vsak dan delati, da
zadovoljimo naše potrebe. Sredi tega
stanja narediti vsa naša dejanja molitev,
je težko. Kako biti vsak trenutek z
Bogom, ko nas okupirajo številne
''nepomembne'' naloge (nakupi, kanta
za smeti…). Kako izpolniti Božjo voljo
v popolni preglednosti?
''Niso od sveta, kakor jaz nisem od
sveta'' (Jn 17). Ne smemo postati sužnji
stvari okrog nas. Evangelij nas vabi, da
sledimo vzorcu, ki nam ga ponuja
Jezus. Pripadamo Bogu. Če smo po
Adamu padli v svet, obsojeni na delo,
smo po krstu bili iztrgani iz pripadnosti
svetu, da pripadamo Bogu in postajamo
Njemu podobni. Pot je torej začrtana:
smo v svetu, da bi v Jezusovih stopinjah
bili zmanenje drugega sveta.
Vir: Enrica Zanin www.eleves.ens.fr/aumonerie

ZAČENJA SE ŠOLSKO LETO, ko
bodo otroci spoznavali minljivi svet in
se učili vključevati vanj. Ob tem pa
ohranimo zavest, da Bogu pripadamo
bolj kot svetu, in sicer za večno.

2. Spovednik (iz skupnosti frančiškanov iz Mb), bo

na razpolago v
nedeljo, 4. 9. pred in
med mašami, po
potrebi tudi po maši.
V SVETU, A NE OD SVETA
''Jaz nisem na svetu, oni so na svetu,''
reče Jezus Očetu. Smo v svetu, pa ne
od sveta. Ta Evangeljska ugotovitev
oblikuje in tudi bega naše žvljenje.

Da bi otroci rasli v pravem odnosu
do sveta in do Boga, je v župniji
verouk, kjer bomo kateheti in starši
pomagali otrokom pri verski vzgoji in
skupaj z njimi duhovno rasli.
GOSPOD, DAJ NAM MILOST
NEPRENEHNE MOLITVE
s tem, da nam pošlješ svojega
Svetega Duha.

22. med letom
Gospod Jezus, Ti slaviš Očeta,
če vidiš koga moliti z vero.
Po daru Svetega Duha nam daj
milost moliti ves čas, da bodo naše
duše vedno v molitveni drži.
Manj se je treba truditi,
da bi te našli, kakor za to,
da priznamo tvojo navzočnost
v vsakem človeku in to,
da si se rodil v tem svetu.
Hvala za ta dar molitve,
ki v nas polaga stanje miru,
ki nas oskrbuje z močjo in tolažbo,
da prenašamo stiske v življenju.
Gospod, v pravem trenutku vzbudi
v nas molitev,
kakršno potrebujemo prav danes.
Podpiraj nas v duhovnem boju,
ki ga bijemo v mraku in osamljenosti.
Po tvojem Svetem Imenu nam daj
zmagovati nad sovraštvom.
Naj tvoja moč napaja naša srca,
kadar ne bomo znali moliti.
Jacques Goutier, vir: https://fr.aleteia.org/

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
FANT dekletu: ''Jaz bi se rad vsako
jutro prebudil ob tebi.'' – Ona: ''vsako
jutro mi budilka zvoni ob 5h.'' – On:
''Potem pa rajši ne.''
''UČITELJI, lahko me presedate
kolikor hočete. Jaz se pogovarjam s
komerkoli, ker sem z vsemi prijatelj.''
SMEH – ''Če jaz vidim neumen
obraz, ne morem, da se ne bi smejal.'' –
''Pa te to ne moti pri britju?''
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