23. med letom

4. september 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA
7.30

NEDELJA, 4. 9.

23. MED LETOM - ANGELSKA 10.30
PONEDELJEK, 5. 9.

Mati Terezija, red ust
TOREK, 6. 9.

Zaharija, prerok
SREDA, 7. 9.

18.30

za + Alojzijo Malek

ČETRTEK, 8. 9. – mali šmaren

10.30

ROJSTVO DEVICE MARIJE

18.30

PETEK, 9. 9.
Peter Klaver, misijonar

18.30

SOBOTA, 10. 9.

24. MED LETOM

NEDELJA, 4. 9.
23. med letom

za + Marijo Kotnik in Huga Kotnika

za + Jožico Jokan
češčenje najsvetejšega

za + Mitjo Deleja in Ernestina Deleja

otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj
učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj,
ne more biti moj učenec.
Lk 14,26-27

BOGU PRVO MESTO
Kdo je ta Jezus, ki je tako zahteven
do tistih, ki mu želijo slediti?
Priznajmo, da so to trde besede in nam
vzbujajo strah. Toda, kot vedno, je z
Jezusom treba iti naprej, ne se ustaviti
pri prvih občutkih.

za + iz družin Holer, Pivec, Klinc in Pleteršek

17.30

Šola bi morala vedno imeti za cilj, da
svoje učence oblikuje v uglajene osebnosti,
ne le, da jih naredi za specialiste.
Albert Einstein
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»Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene,

- za žive in rajne farane
za + Eriko Štabuc in Janjo Muršec
10.00
za + Brigito Fingušt
DOBROVCE

za + Benjamina Čandra, Milana, Ano in
Mihaela Kline
ČETRTEK 8. 9. – mali šmaren
9.00 za + Benjamina Čandra
PETEK, 9. 9.
17.30 za + Stanislava Purga (osmina)
NEDELJA, 11. 9.
Ni sv. maše – vsi se zberemo
///
na župnijskem prazniku v Slivnici
24. med letom
KAPLJICA ROSE
Izdal: Župnijski urad Slivnica;
PONEDELJEK, 5. 9.

ODLOMEK IZ BOŽJE BESEDE

7.30

9.00

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

4. september 2022

23. NEDELJA MED LETOM _ ANGELSKA

molitev za družine

- Bogu in Mariji v zahvalo
za +Alojza Greifa in starše
- za blagoslov in Božje varstvo

18.30

Nikolaj Toletinski, spok.

NEDELJA, 11. 9.

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

18.30

Marko Križevčan, muč

Leto 21, št. 37

- za žive in rajne farane

18.30

Slivniški župnijski list

Dejansko nam hoče reči, da živimo
v grešnem stanju, in da nas greh
postavlja v položaj ločitve od Boga.
Ne znamo povsem nekoristno
ljubiti. Prav priznaje te nezmožnosti
nam pomaga stopiti v Jezusove
korake.
Ljubiti Kristusa bolj kot kogar
koli drugega, ne pomeni, da drugih
ne ljubimo, ampak, da jih ljubimo v
smislu tega, kar naj v Jezusu

postanejo. Jezus noče odstraniti
naše ljubezni, hoče pa jo posvetiti,
pobožanstviti…
''Nositi križ za Jezusom…'' Vse,
kar nam povzroča trpljenje, lahko
postane pot življenja v zavesti, da je
z nami Jezus, ki nese križ na
Kalvarijo, in potem vstane. To nam
daje moč vztrajati v upanju.
Slediti Jezusu, je projekt na
dolgi rok. Treba si je vzeti čas:
vsedi se! Premisli smisel svojega
življenja! Končni cilj: srečna
večnost? Da! Pretehtati zmožnosti? Naših je premalo! So še kje
na zalogi? Seveda! September, vse
začne na novo: služba po dopustu,
šola, verouk. Čas črpanje sredstev
iz nebes: ne nabiranje zlata,
ampak ljubezni; naprej do Boga.
Da ne bi živeli in se trudili samo
po človeško, samo površno, je
redna naveza z Jezusom nujna.
On ima vse zaloge potrebnih moči
za dosego cilja.
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!
ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA je
akcija, h kateri vabi Župnijska Karitas
v dneh od 5. do 9. septembra. Keson
bo pred župniščem.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA SO PREJELI
EGON REPNIK IN

JASMINA ROJKO
ter

LUKA STAREC IN
POLONA EMBREUŠ
Srečnim zakoncem iskrene čestitke!
ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN za
DUHOVNE POKLICE bo na Ptujski
Gori, v soboto, 10. septembra, program:
ob 8.30 molitvena ura, sočasno program

za otroke, mlade in ministrante;
ob 9.30 v cerkvi pete litanije M. Božje;
ob 10.00 sveta maša.

23. med letom
SV. BIRMA bo v nedeljo, 25-sept. V
pripravi imamo še srečanja:
 birmanci - dobrovški na Dobrovcah
v ponedeljek, 5. 9. ob 15h;
 vsi starši in po možnosti botri v
torek, 6. 9. ob 19 v Slivnici;
 slivniški birmanci sreda 7.9. ob 13h.

VPIS K VEROUKU od 5. do 10.9.
SLIVNICA: v novem župnišču
- ponedeljek, 5. 9. od 8h –do 9h
- torek 6. 9.: od 8h do 9h in
od 16h do 18h
- četrtek 8. 9.: od 8h do 9h
- sobota 10. 9.: od 8h do 9.30h.
DOBROVCE - vpis k verouku
- ponedeljek, 5. 9.: od 16.30h
do 17.15h
- sreda 7. 9.: od 16.30h do 17.15h
- sobota, 10. 9.: od 10h do 11h.
Izven tega časa prej
pokličite na 031 590 556

ŽUPNIJSKI PRAZNIK 8.sept.,

 V VEČNOST JE ODŠEL

obhajamo v nedeljo 11. septembra

STANISLAV PURG, iz Skok.
Molimo zanj!

1. Devetdnevnica po vaseh, se nadljuje:
 ponedeljek, 5. 9. Radizel,
- Anica Visočnik
 torek, 6. 9. Dobrovce; –
družina Čander.
 sreda, 7. 9. Hotinja vas; družina Ogrizek.
 četrtek, 8. 9. Polana - družina Jakob
 petek, 9. 9. Skoke -ob 17h v kapeli.
 sobota, 10. 9. Orehova vas, - družina
Šabeder.

MISIJON V KAZAKSTANU v
petek 9. 8 ob 19h (po sv.
maši) bo v Maranati
predstavitev misijona k
Kazakstanu, ki so ga v
počitnicah
izvajale
dijakinje Julija Žiger,
Lara Hozjan in Alja Koletnik.
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Kip FATIMSKE MARIJE ROMARICE
se vzame po večerni maši v cerkvi in se
naslednji dan do sv. maše vrne, da ga
vzame druga vas.

V NEDELJO, 11. 9. slovesnost
farnega praznika - MARIJINO
ROJSTVO. Ob 10. uri slovesno sv.
mašo vodi g. opat MARJAN
JEZERNIK iz Celja. Pri sv. maši
bo blagoslovil obnovljeni oltar Sv.
Miklavža.
Po sv. maši bo darovanje okrog
oltarja. Vsi verniki pa vabljeni, da
po maši ostanete pred cerkvijo, kjer
boste ob kozarcu pijače in pecivu
lahko prijazno pokramljali. V tistem
času vas bodo sodelavci Karitasa
povabili tudi k srečelovu.
Gospodinje povabljene
da za to priložnost pripravite kaj peciva in ga
v nedeljo 11. 9. zjutraj
(ali soboto zvečer 10.9.)
prinesete v župnišče.

OBNOVA OLTARJA. Junija smo
ostali na dolgu 6000,-€. V tem času smo
prejeli darove: 1x 500,-€; 2x 200,-€; 1x
400€; 1x 350,-€; 1x 300,-€; 4x po 100,€; 2x po 50,-€ in 2x po 20,-€; ob
pogrebih skupaj 340,-€; darovanje na
veliki šmaren 411,-€; od nabirk (po
plačilu tekočih obveznosti) 405,-€.
Skupaj je to 3646,-€ Naša obveznost je
še v višini 2354,-€. Darovanje na
praznik bo namenjeno obnovi.
Hvala za vaš dar.
žpk

23. med letom
GOSPOD, V TVOJE VARSTVO
IZROČAMO NOVO
ŠOLSKO LETO.

V tem letu se bomo
veselili dobrih novic,
soočiti pa se bo treba tudi s
težkimi trenutki;
daj nam moči, da jih bomo
v polnosti obvladali.
Tebi v naprej izročamo
tako uspehe, kot težave.
Našim učiteljem in vzgojiteljem
nakloni navdušenje
nad podajanjem znanja
in spodbud mladim za njihovo
osebnostno rast.
Daj jim radosti srečati stare
kolege in srčno sprejeti nove.
Njihova različnost naj bo vsem
obogatitev v službi vzgoje vseh
mladih, ki so jim zaupani.
www.nimes-catholique.fr/-pour-la-rentree

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
SIN vpraša: ''Očka, zakaj ženske ne
marajo pajkov?'' – Očka: ''Pajki lahko
hkrati obujejo štiri pare čevljev.''
ŠOFER kolegu: ''Še dobro, da vsi ljudje

nimajo telefonov. Potrebujemo tudi
take, ki zahupajo ko se prižge zelena.''
ŽENA – ''Že 20 minut iščem ženo v
trgovini z oblekami. Zdaj bom pa prvo,
ki ji je vsa nekoliko podobna vzel in jo
peljal domov.''
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