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25. september 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA

Leto 20, številka 40

7.30

- za žive in rajne farane
NEDELJA, 25. 9.- BIRMA
- za birmance
26. med letom - SLOMŠKOVA 10.00 za + Iveka Fingušta
za + Danijela Sušeca
PONEDELJEK, 26. 9.

18.30 za + Mitja in Ernestino Deleja

Kozma in Damijan
TOREK, ¸27. 9.

Vincncij Pavelski, duh, red ust
SREDA, 28. 9.
Venčeslav

18.30
18.30

ČETRTEK, 29 9.

MIHAEL, GABRIEL, RAFAEL nadang.
PETEK, 30. 9.
SOBOTA, 1. 10. – mesec

za + Emilijano Krlej

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

»…oče Abraham, ako pojde do njih kdo izmed mrtvih, se bodo
spokorili.‹ Rekel pa mu je: ›Ako ne poslušajo Mojzesa in
prerokov, ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane.«
Lk 16,30-31

NEVARNOST ZAKLADOV
18.30

za + Zofijo Mijavšek (osmina)
molitev za duh. poklice

za + Jožico Šket
češčenje Najsvetejšega

rož. venca

Rožni venec / v cerkvi
18.00
Terezija D. Jezusa. dev. cer. uč.
18.30 za + Zinko Lederer in sorodnike
NEDELJA, 2. 10. /
7.30 - za žive in rajne farane
26 med letom
10.30 za + Veis Mirana in stare starše
Rožnovenska nedelja

Bog je na strani ubogih, čaka pa na
sočutno ravnanje tistih, ki razpolagajo
z denarjem ali znanjem. Če se ne menijo za stisko bližnjega, čaka na njihovo
spreobrnjenje. V evangeliju ima revež
ime: Lazar, sebični bogatin pa nima niti
imena, tako je znižal svojo vrednost.

DOBROVCE
NEDELJA, 25. 9.
27. med letom
TOREK, 27. 9.
SOBOTA, 1. 10.

NEDELJA, 2. 10.
27. med letom - rožnovenska
KAPLJICA ROSE

///

Birma v župnijski cerkvi

za + Dušana Horvata ter
starše Horvat in Beranič
za
+
Jerico
in Mirka Kac ter sorodnike
17.30
17.30

9.00

za + družino Holer, Pivec, Klinc in
Pleteršek

Vsak dober dar je od zgoraj,
pride od Očeta luči. Ali najimenitnejša
stvar si ti, človek. Tako si po svojem
telesu zemljan, po duhu pa nebeščan.
Bl. A. M.. Slomšek
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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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26. NEDELJA MED LETOM - Slomškova - BIRMA

za + Janjo Muršec (roj. Štabuc)

18.30

Hieronim, duh, cer. uč.

Slivniški župnijski list

Problem ni v bogastvu, ampak v
zanemarjanju sočloveka v stiski.
Jezus je ozdravljal bolnike in reševal grešnike, te največje reveže.
Sebičnost je za večnost nerodovitna. Temeljna zabloda in greh je v
zanemarjanju Boga in bližnjega.
Brez ljubezni do bližnjega ni sreče
ne na zemlji ne v večnosti.
Ob bogatinu dobimo še eno spoznanje. Za rešitev svojih bratov ho-

če posebno Abrahamovo posredovanje. Le-ta pa odgovori: imajo
Mojzesa in preroke, te naj poslušajo.
Božja beseda nam neprestano
govori, vabi, kliče k spreobrnjenju,
k delom ljubezni. Ni potrebe po
nekih izrednih dogodkih (čudežih),
da bi se spreobrnili. Bog nam
govori, v Svetem pismu, po Cerkvi,
po bratih in sestrah v stiski.
Če bi bogatin poslušal in upošteval Božjo besedo, bi hitro postal
''usmiljeni Samarijan''.
Sodba nad človekom se ne vrši
ob smrti ali poslednji dan. Sodba
se vrši tukaj in sedaj. Tukaj v
poslušnosti Božji besedi gradimo
odnose z ljudmi okrog sebe, tako z
ubogimi kot s socialno stabilnimi,
ali pa vse to zanemarjamo in se
zapremo v svojo zadostnost; brez
Božje besede in in brez ljudi, ki bi
nas potrebovali. Ta človekova
izbira ob poslednji sodbi postane
samo jasno razvidna.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: bo v
ponedeljek, torek in sredo od
7.30h - 8.30h v cerkvi. Vabljeni,!
NOVI URNIK ZA DOBROVCE
PON
13.20 – 14.05
4., 5.r.
14.20 – 15.05
15.10 – 15.55
16.00 – 16.45

TOR 14.10 – 14.55
15.00 – 15.45
15.50 – 16.35

1. r.
6. r.
8. r.

2. r.
3. r.
7. r.

STALNI DIAKON V nedeljo, 18.
9, je naš faran g. ZLATKO PINTAR
v mariborski stolnici prejel
diakonsko posvečenje. S tem je bil
sprejet v ožje škofove sodelavce in
je dobil poslanstvo za delovanje v
župniji Slivnica in delno v župniji
Sv. Jožef na
Studencih
v
Mariboru.
Gospodu Zlatku ob posvečenju
iskreno čestitamo! Sprejem diakona
za opravljanje službe bo prihodnjo
nedeljo, 2. oktobra pri sv. maši ob
10.30h. Po sv. maši vsi vabljeni na
preprosto pogostitev pred Maranato.
OKTOBER - MESEC ROŽNEGA
VENCA
Vse dni
meseca oktobra bomo
pol ure pred sv. mašo
molili rožni venec.
Vabljeni k molitvi.
 V VEČNOST STA ODŠLA
ZOFIJA (SONJA) MIJAVŠEK iz Pulja in
AGATA (AGICA) STAJNKO iz Polane.
Molimo zanju!

2

SLOMŠKOVA NEDELJA Letos
mineva 160 let od njegove
smrti, iz njegove dediščine
pa še vedno črpamo duhovno
bogastvo in na njegovo
priprošnjo
smo
vedno
deležni Božjega blagoslova.
Slomškovo slavje v mariborski stolnici bo v nedeljo, 25. 9. Ob 15h
molitev; in ob 6h sv. maša. VABLJENI:
BIRMA ŽIVLJENJE SPREMENI ?

Gotovo, toda zaznavanje je
na nivoju vere.
Zakrament je dejanje
Boga samega.
To ni magija. Polaganje
rok, maziljenje in zakramentalne besede nimajo magične moči. Maziljenje ni
neka moč obešena okrog nas, ki bi jo
škof sprostil z izgovorjavo izbranih
besed. To bi pomenilo delovati nad
Bogom in zavzeti njegovo mesto.

Obhajati zakrament pomeni biti
zvest Jezusovi obljubi, da bo v
Cerkvi deloval po svojem Duhu. To
je prošnja pred Bogom, da spet
deluje kot je deloval Jezus v času
svojega bivanja na zemlji. To je drža
gotovosti v srcu, da nas Bog ljubi in
hoče našo rast v ljubezni.
Božje delovanje se odvija samo v
odnosu. Sprejeti zakrament ima
smisel in moč samo v odnosu z
Bogom. Če je ta odnos še šibak, bo
On deloval, da bo odnos rastel, kot
je rekel apostol Pavel, da samo v
Svetem Duhu lahko Boga kličemo

25. september 2022

Očeta, Torej je Sveti Duh tista
moč, ki krepi naš odnos z Bogom.
Odnos je vedno povezanost med
dvema osebama. Pravi odnos med
osebama je takrat, ko ena od druge
ostajata svobodni. Bog vedno
spoštuje našo svobodo vključno z
možnostjo, da ga mi zavrnemo. On
nas ljubi in samo z ljubeznijo hoče
pridobiti našo svobodo. Ta odnos
lahko kristjan išče, vzdržuje ali ga
zavrne in pozabi.
Proces. Po prejemu zakramenta
birme nekih hitrih sprememb običajno ni (razen prav izjemni primeri),
kajti Bogu je treba prepustiti, da
deluje kot on želi. Toda ko človek
odnos z Njim vzdržuje, bo
sprememba vsak dan. Delo Svetega
Duha se zakorenini v proces rasti v
veri, kar se začne že pred prejemom
zakramemnta, v času priprave nanj.
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vedno daje v polnosti. Kar je on dal,
ne jemlje nazaj. On deluje, lahko
očem nevidno, v skrivnosti srca.
Ali je treba pričakovati zaznavne spremembe? Mistične izkušnje
dovoljujejo odgovor, da se delovanje Svetega Duha prvenstveno ne
odvija na vidni način, pač pa se
uveljavlja na duhovnem nivoju.
Iskati samo zaznavne dogodke, je
vrtenje okrog sebe, ne pa pot v smeri
Boga. Kljub temu pa sadovi kot so
mir, veselje, prijaznost, zaupanje
lahko zelo vidni in imajo doživeti
značaj.
Po: ttps://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi

MISEL TEDNA
Kdor vero izgubi,
mu luč ugasne sredi trde noči…
Varujte luč vere,
da je sovražni veter
sedanjega sveta ne odnese.
Bl. Anton Martin Slomšek

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
DOL VZETO: ''Šla sem mimo ogledala

Kaj lahko stori Bog, če človek
ostane zaprt za ta odnos? Če
zakramenti niso magija, po kateri bi
Bog bil prisiljen delovati, njegovo
delovanje ni odvisno od našega
dela, toda on nas vabi k sodelovanju. V zakramentih se Bog

in sem mimogrede ugotovila, da moram
nekaj 'dol vzeti'. In sem začela z
ogledalom.''
ODHOD: ''Mož me je zapustil.'' –
Kolegica: ''Nič hudega. Bo že prišel
nazaj.'' – ''Tokrat ne bo. Električni
vlakec je vzel s sabo.''
MLADOST - Moj najlepši spomin na
mladost je to, da ni bilo bolečin v hrbtu.
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