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Farni praznik  

 
 

''HVALNICA BOŽJI NEŽNOSTI'' 
 

   Tako je današnji evangelij označil p. 
Yvon Allard. Ta Božja nežnost se kaže v 
moči odpuščanja, ki jo ljudje (vsaj 
včasih) slabo razumejo. V pomoč pri 
razumevanju nam je Ps 50,14: ''Daj mi 
veselje svojega odrešenja.'' 
    Veselje, tisto povsem pravo, ,je v 
nebesih. Človek, obremenjen z grehom, 
pa to doseže le po daru odpuščanja. 
Torej so grešnikom, ki sprejmejo 
odpuščanje, pripravljena nebesa. 

 

 Kako močne 
so skušnjave, 

doživljamo 
sami in svet 
je poln teh 

pričevanj. 
Tudi 

''izgubljeni 
sin'' iz 

evangelija je žrtev teh skušnjav. V 
prepričanju, da bo v ločitvi od 
očetove hiše našel srečo, je 
zaloputnil vrata in odšel.  

 
 

   Po odhodu se je hitro ''v strup 
probrnilo vse, kar si je srce sladkega 
obetalo'' (Prešeren). In kje je rešitev? 
Pri svinjskem koritu? Morda res za 
kakšen dan. Toda ta ''izgubljeni sin'' 
pomisli na očeta.  
   Oče je odprtega srca. Sina 
sprejme in z njim USTVARI NOVI 

ODNOS nad vsemi sinovimi pri-
čakovanji - ''to je moj ljubljeni sin, 
bil je mrtev in je oživel''.  
   Ta sin je šele v daru odpuščanja 
spoznal grozoto svojega greha in 
ob sprejetju odpuščanja je spo-
znal veličino očetove ljubezni.  
   Tega očetovega odpuščanja pa 
ni razumel starejši ''ta pridni'' 
sin. On je bil zagledan v ''svojo 
pravičnost''. Dejansko je častil 
sebe, ne pa očeta. S tem je porušil 
odnose in ostal sam.  
 

   Šele po sprejetju daru udpu-
ščanja zmoremo videti silo 
očetove, torej Božje nežnosti.  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A   

NEDELJA, 11. 9.   
 

Farno žegnanje - MARIJINO 
ROJSTVO 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.00 
za + Eriko Štabuc in Janjo Muršec 
za + Brigito Fingušt 

PONEDELJEK,  12.  9. 
18.30 za + družino Ogrizek in blagoslov v druž. Marijino ime 

TOREK, ¸13.  9. 

18.30 
za + Hermino Zabret 
za + Iveka Fingušta 
za + Magdaleno Beras Janez Zlatousti, šk, cer. uč.  

SREDA,  14.  9.   –  18.30 za + Zvonka Primeca 
POVIŠANJE  SVETEGA . KRIŽA 

ČETRTEK,  15  9. 18.00 Pred Najsvetejšim molitev za duh. poklice 

Žalostna Mati Božja 18.30 za + Jožefo Vihar 

PETEK,  16.  9.  
18.30 

za + Karlo Zavec   (češč. Najsvetejšega) 
začetek devetdnevnice pred birmo-  Kornelij papež, Ciprijan, šk 

SOBOTA,  17.  9.  
/// (romanje mladih v Stično ) 

Robert Belarmino, šk, c. uč 

NEDELJA, 18. 9. /  
25 med letom 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Ivana Sabola  

D O B R O V C E   

NEDELJA, 11. 9.  
Marijino rojstvo 

/// Ni sv. maše - farno žegnanje v Slivnici 

ČETRTEK, 15. 9. 17.30 za + Feliksa Klinca, (osmina) 

NEDELJA, 18.  9.  
25. med letom     

9.00 za + Karolino Veber (obl) 

KAPLJICA ROSE    

Videl sem zakonca poročena 75 let. 
Vprašal sem ju za skrivnost,  

da sta tako dolgo ostala skupaj.  
Rekla sta : odpuščanje.  

 

www: les beaux proverbes 

 

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 38 11. september 2022 

24. NEDELJA –  FARNI PRAZNIK - Mrijino rojstvo 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Oče pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je 

tvoje. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj 

brat, mrtev in je ožível, ker je bil izgubljen in je najden.‹« 
 Lk 15,31-32 
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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! 

 

SVETA MAŠA ZA ZAČETEK 
VEROUČNEGA LETA bo prihodnjo 
nedeljo, 18. 9. - na Dobrovcah ob 9h;  
in v Slivnici ob 10,30h. 
 

STARŠI VSEH VEROUČENCEV 
NA DOBROVCAH vabljeni na 

skupno srečanje v sredo, 14. 9. ob 
18h, za uskladitev urnika. 

V SLIVNICI vabljeni na skupno 
srečanje v sredo, 14. 9. ob 19h, za 
uskladitev urnika.  
 
SVETA BIRMA bo 25. 9. ob 10h.  

Nadškof Alojzij Cvikl se bo 
z birmanci srečal v torek, 
13. 9. ob 17.30h. Istočasno 
bo nadškofov tajnik, g. Jure 

Sojč imel srečanje s starši in botri 
birmancev. Duhovni vikend za 
birmance bo od 16. 9. ob 18. uri do 
nedelje, 18. 9. V sklopu vikenda 
birmanci romajo v Stično na: 
''srečanje  mladih '22''  
Z začetkom duh. vikenda se začne 
tudi devetdnevnica k Sv. Duhu.  
 

DIAKONSKO POSVEČENJE, 
ko bo posvečen tudi naš faran g. 
ZLATKO PINTAR bo v nedeljo, 
18. 9. ob 16h v mariborski stolnici.  

Domači farani vabljeni k tej sloves-
nosti. V službo stalnega diakona v 
naši župniji bo g. Zlatko sprejet v 
nedeljo, 2. 9.  pri sv. maši ob 10.30h.  
 

  V  VEČNOST  JE  ODŠEL 
FELIKS KLINC iz Dobrovc. 

Molimo zanj! 
 

ROMANJE MLADIH V STIČNO  bo 
v soboto, 17. 9.  Avtobus bo odpeljal iz 
Slivnice ob 7h. PREVOZ in prispevek v 
Stični je 22 €. Prijavite se pri župniku.  
 

MARIJINO ROJSTVO 
Praznovanje Marijinega rojstva sega 
globoko v zgodovino Cerkve. Začeli 
so ga obhajati v Jeruzalemu in 
Carigradu, pozneje tudi v Rimu, kjer 
se je v VII.stol. izoblikoval.  
   V obhajanju tega praznika so 
verniki v ospredje postavili visoko 
človeško svetost priznano s strani 
Cerkve, kar je uresničeno v Devici 
Mariji. Besedila in spevi ob tem 
obhajanju so osvetljevali pomen 
slavljenja, ki ga Cerkev izkazuje 
Bogorodici Mariji. 

Evangeliji 
ne povedo 
kje je 

Marija 
rojena, 

povedano 
pa je, da je sorodnica Elizabete, ki je 
živala v Judeji, kar dopušča 
možnost, da je iz Jeruzalema. To 
tudi navaja staro izročilo, v 
apokrifnem spisu imenovanem: 

Evangelij po Jakobu (apokrifi so spisi 
iz časa nastajanja svetega pisma, s 
podobno vsebino, ki pa jim Cerkev ne 
priznava navdihnjenosti Sv. Duha in 
zato niso sestavni deli Svetega Pisma). 
Ta spis navaja, da sta Joahim in Ana 
starša Device Marije. Staro izročilo 
tudi navaja obstoj ‘’hiše sv. Ane‘’ v 
Jerzualemu. Blizu te hiše je bila 
zgrajena veličastna cerkev, ki je bila 
posvečena na dan 8. septembra.  
   Obletnica posvetitve te cerkve se 
je obhajala vsako leto. Pozneje se je 
temu prazniku dodalo praznovanje 

Marijinega spočetja, 
devet mesecev prej, 
torej 8. decembra.  
   Na razvoj praznika je 
vplival nauk koncila v 
Efezu l. 431, ki je 
Mariji priznal naziv 
Bogorodica. Marijino 
Rojstvo je eden velikih 

praznikov še posebej v pravoslavni 
Cerkvi. S tem se je namreč 
pripravljala pot učlovečenju Božje 
Besede in uresničevanje Božjega 
odrešenjskega načrta.  
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/ 

 
 
MARIJA, LJUBLJENA GOSPA 
 

Ti, ki poznaš vse poti svetosti in 

ljubezni, uči nas pogosto dvigati 

našega duha k Presveti Trojici 

ter se s poštovanjem in 

predanostjo zazreti vanjo. 
 

Ti, ki vedno hodiš z nami  

v smer večnega življenja,  

ne oddalji se od ubogih romarjev, 

ki jih Tvoja ljubezen hoče zbrati. 
 

Usmiljeno se ozri na nas,  

pritegni nas s svojo svetlobo,  

naj nas prežema Tvoja milina;  

s svojo ljubeznijo nas 

vodi vedno bolj visoko 

v nebeško lepoto.  
 

Nič naj ne skali našega miru in 

 naj nas ne oddalji od Božjih misli.  

V vsakem trenutku nas nosi 

globlje v veličastno skrivnost, 

 vse do dneva,  

ko bo naša duša v polnosti 

zažarela v pridružitvi božji luči; 

naj vse globlje dojemamo  

moči večne ljubezni  

in živimo v edinosti.  Amen! 
 

Marthe Robin (1902-1981), Foy. De Ch. 
https://croire.la-croix.com 

 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

PROFESOR: ''Bi kdo kaj vprašal? No-
beno vprašanje ni neumno.'' – Študent: 
''Zakaj naj uporabljam zobno pasto, ki 
jo priporočajo zobozdravniki, ko pa oni 
služijo ravno na račun slabih zob?''  
 

''POLITIK je imel eno uro dolg govor.'' 
''In o čem je govoril?'' – ''Tega pa ni 
povedal.'' 
VEGETARIANEC je stara indijanska 
beseda, ki pomeni: ''Slab lovec''. 


