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25. med letom  

 

 
 

BOŽJI ZAKLAD V MOJI ROKI 
 

   Prerok Amos kaže na pestro zbirko 
načinov goljufije, ki jo vidi v svojem 
času in so v svetu v vsej zgodovini.  
   Gre za napačno uporabo darov, ki jih 
je Bog zaupal človeku. Človek ni lastnik 
darov kot so življenje, čas, talenti, 
denar, amapk le upravljalec. 
 

 
 

   Darove, ki smo jih prejeli od 
Boga, nam jih je On zaupal, da bi s 
tem služili Njemu, torej opravljali 
delo, ki jih on želi. S tem človek 
postane Božji sodelavec in se 
upodablja po Njem.  
   V svoji svobodi pa človek lahko 
Božje darove obravnava kot svojo 
lastnino in z njimi več ne služi Bogu 
in ga ne časti. Denar mu postane 
vrednota, ki ji posveča več časa in 

pozornosti kot Bogu. Denar mu je 
postal malik (lažni bog), zato čas 
posveti pridobivanju le tega in zato 
več nima časa za Boga, ne za 
družino, ne za soljudi, med njimi 
posebej za uboge.  
   To je nevarnost denarja, ki zavede 
človeka v misel, da bo srečen, če ga 
bo imel veliko. V resnici pa človek 
ob tem postene suženj denarja.  
 

Z denarjem lahko postanem Božji 

sodelavec, ali suženj malikov. 
  

   Denar, talente, čas itd. nam Bog 
daje na razpolago, da živimo na 
zemlji in s tem gradimo dobre 
odnose z Bogom in z ljudmi. Pravi 
Jezusovi učenci so tisti, ki njega 
radi poslušajo in po Njegovih 
navodilih uporabijo dobrine za 
gradnjo dobrih odnosov z ljudmi 
v stiski. Tak človek se lahko 
nadeja slišati ob koncu življenja: 
''Dobri služabnik, v malem si bil 
zvest, čez veliko te bom postavil.''  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A   

NEDELJA, 18. 9.   
 

25. med letom 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Ivana Sabola   - birmska devetdnevnica 
PONEDELJEK,  19. 9. 18.30 za + Katico Fingušt 

devetdnevnica Januarij, šk. muč. 
TOREK, ¸20.  9. 

18.30 za + Franca Gmainerja, (osmina) 
devetdnevnica Andrej Kim in korej. muč 

SREDA,  21. 9.  18.30 
za blagoslov v družini (Gungl)  

devetdnevnica MATEJ (Matevž), APOSTOL, EV. 
ČETRTEK,  22  9. 

18.30 
za + Zvezdano Lešnik 

devetdnevnica Pavel in Avguštin korej. muč 

PETEK, 23.  9.  18.30 
za + Leopolda Ekerla (obl) 

(češč. Najsvetejšega)         devetdnevnica  Pij iz Piettrelcine, red, spov. 
SOBOTA,  24.  9.  

18.30 
za + pokojne Lobnikove 

devetdnevnica Anton M. SLOMŠEK, škof 

NEDELJA, 25. 9. /  
26 med letom 

( Podelitev birme ) 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.00 
- za birmance 
za + Iveka Fingušta 
za + Danijela Sušeca 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 18. 9.  
25. med letom 

9.00 za + Karolino Veber (obl) 

PONEDELJEK, 19. 9. 17.30 za + Ljudmilo in Jurija Orač 

TOREK, 20. 9. 17.30 za + Klinc Feliksa  

SREDA , 21. 9.  17.30 za + Purg Stanislava  

ČETRTEK, 22. 9. 17.30 za + Izidorja Vučaka (osmina) 

NEDELJA, 25.  9.  
26. med letom     /// Birma v župnijski cerkvi 

KAPLJICA ROSE  

 Denar ni drugo kot število in število 
se nikjer ne konča. Če ti je potreben 
denar, da bi bil srečen, tvoje iskanje 

sereče ne bo doseglo cilja. 
Albert Einstein 

 

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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25. NEDELJA MED LETOM 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

»Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo 

enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega dŕžal in  

drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mámonu.«    Lk 16,13 
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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 se iskreno 
zahvaljuje vsem, ki ste sodelovali pri 
dobodelnem srečelovu. Hvala  vsem, ki 
ste darovali dobitke in vsem, ki ste 
kupili srečke. S pridobljenimi sredstvi 
bo Karitas lažje pomagal pomoči 
potrebnim v našem okolju.  
 

  V  VEČNOST  JE  ODŠEL 
IZIDOR VUČAK iz Dobrovc. 

Molimo zanj! 

  
VEROUK poteka od ponedeljka, 
19. 9. naprej po urniku, ki so ga 
sestavili starši na sestanku. 
SLIVNICA – urnik verouka 
 1. in 2. razred vsako drugo 
soboto od 9h do 11h. Starši in otroci 
vabljeni na uvodno srečanje z 

župnikom, ki bo v 
soboto, 24. 9. od 
10h do 11h.  

Ostali razredi v 
Slivnici: 

3. raz.  petek od 13.15h do 14.h 
4. raz  sreda od 13.15h do 14.h 
5. raz. četrtek od 14.05 – 14.50h 
6. raz. petek 14.05 – 14.50h 
7. raz. sreda  14.05 – 14.50h 
8. raz. četrtek od 13.15h - 14.h 

 

DOBROVCE – urnik verouka 
1. raz. torek 13.30h do 14.15h 
2. raz. torek od 14.20h -15.05h 
3. raz. torek. 15.10h do 15.55h 
4.in 5. raz. poned. 15.10 – 15.55h 
6.raz. poned. od 14.20h do 15.05  
7. raz  torek od 16.h do 16.45h 
8. raz. poned. od 16.h do 16.45h. 
 
STARŠI VEROUČENCEV 8. RAZ.  
(naslednji birmanci). Vabljeni na 
sestanek v sredo, 21. 9. ob 19.15h 
(po maši in devetdnevnici) v Maranati.  
 

NOVI KRISTJAN 
VAL LEŠNIK  iz Drav. Dvora. 

Srečnim staršem čestitamo! 

  
SVETA BIRMA bo 25. 9. ob 10h.  
Ta teden se nadaljuje devet-

dnevnica v sklopu sv. 
maše.  
V petek 23. 9. ob 17h 
bo spoved za vse otroke 
in vzporedno za starše in 
botre.  

V soboto birmanci pri  sv. maši 
dobijo birmske listke in v nedeljo, 
25. 9. se ob 9.45h zberemo pred 
župniščem, v procesiji vstopimo v 
cerkev in sledimo navodilom g. 
nadškofa.  
 

DIAKONSKO POSVEČENJE, 
danes, 18.9. popoldne ob 16h bo v 
mariborski stolnici v diakona 

posvečen naš faran g. ZLATKO 
PINTAR. Farani vabljeni k tej 
slovesnosti. V službo stalnega 
diakona v naši župniji bo g. Zlatko 
sprejet v nedeljo, 2. 9.  pri sv. maši 
ob 10.30h.  
 

 

BRITANSKA KRALJICA 
ELIZABETA II.  JE V VEČNOSTI 

 

   Svetovna javnost te dni posveča 
veliko pozornosti smrti priljubljene 
Elizabete II, kraljice Velike Britanije.  
   Angleška kraljica, kot so ljudje rekli, 
mnogi še rajši kar: ''kraljica-mati'', je 
položila pred Boga svojih 96 let 
življenja in 70-letno vladanje.  
 

   Elizabeta II. 
Je bila vlada-
rica, ki nikoli ni 
skrivala svoje 
vere v Jezusa 

Kristusa. Njeni nagovori posebej ob 
Božiču so bili polni izrazov verovanja 
in navajanja Svetega pisma. Na pr. 
besede iz nagovora ob Božiču 2015: 
»Res je, da se svet sooča s težkimi in 
temnimi trenutki. Toda Evangelij po 
Janezu vsebuje stavek, ki nam prinaša 
veliko upanje: ''Luč sveti v temi in tema 
je ni premagala.'' Tudi okoliščine 
Jezusovega rojstva v hlevu so za Jožefa 
in Marijo bile daleč od idealnih.«  

 Vir: www.famillechretienne.fr 
 
 
GOSPOD JEZUS, TVOJA 

CERKEV namenja svoj pogled 

vsem mladim po svetu.  

Prosimo te zanje: sprejmi njihovo 

življenje v svoje roke,  

da se bodo navduševali  

nad dobrimi in lepimi stvarmi.  
 

Za vedno naj ohranijo  

svobodno srce.  

Pomagaj jim odgovoriti na klic,  

ki ga Ti naslavljaš na vsakega od 

njih, naj uresničijo načrte,  

ki jih bodo vodili v večno srečo.  
 

Daj jim odprto srce za velike 

sanje in pozornost do bratov.  
 

Kot Tvoj učenec Janez, naj bodo 

tudi oni ob križu, kjer bodo Tvojo 

Mater sprejeli kot Tvoj dar.  
 

Naj bodo pričevalci Tvojega 

vstajenja in naj z veseljem 

ozanjajo, da si Ti Gospod. 
https://hozana.org, 

 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

POLŽI: ''Si ti že jedel polže?'' – ''Ja lani 
na dopustu.'' - ''Jaz si jih pa še nisem 
naročil.'' – ''Jaz tudi ne. Dobil sem jih v 
solati.'' 
ZDRAVNIK: ''Gospa, vaš mož potrebu-
je počitek. Tu sta dve tableti za spanje.'' 
Gospa: ''In, kdaj naj mu jih dam?'' Zdra-
vnik: ''Tablete so za vas, ne za moža.'' 
 

MOŽA v športni majici se pogovarjata: 
''Žena mi je zagrozila, da se bo ločila, 
če ne bom nehal vsak teden hodit na 
nogomet.'' – Drugi: ''Ja, neprejetna stvar.'' 

- Prvi: ''Vseeno jo bom pogrešal.'' 


