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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - med tednom bodo sv. maše v Maranati
Vsak dan pol ure pred sv. mašo molitev rožnega venca
7.30 - za žive in rajne farane
NEDELJA, 2. 10.
27. med letom - rožnovenska
PONEDELJEK, 3. 10.

Frančišek Borgia, red.
TOREK, ¸4. 10.

Frančišek Asiški, red. ust.
SREDA, 5. 10.

M. Faustina Kowalska, red
ČETRTEK, 6. 10.-

Bruno, ustanov. kartuz.

10.30 za + Veis Mirana in stare starše
18.30 za + Agato Stajnko, (osmina)
18.30 za + Magdaleno Beras
18.30
18.30

moilitev za družine

za + Mileno Pešak, (osmina)
molitev za duh. poklice

Benedikta, dev., muč.

18.30

za + iz družin Žnidarič, Drozg, Rudija
Kajzerja in sestro Anico

NEDELJA, 9. 10. /
28 med letom

7.30

- za žive in rajne farane

SOBOTA, 8. 10. –

27. NEDELJA MED LETOM - rožnovenska
ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je
dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj
se s koreninami vred in se presádi v morje,‹ in bi vam bila pokorna.

pobožnost prve sobote

10.30 - za blagoslov v družini

POMNOŽI NAM VERO
Prerok Habakuk ob svoji poslušnosti
Bogu doživlja težke trenutke. Božji
odgovor je povabilo k zaupanju v Boga
in upanju na rešitev.
Biti veren, ne pomeni odsotnost težav
ali stisk. Življenje ostane enako za
vernega in nevernega, toda vernik je
zmožen živeti iz pravičnosti in zvestobe
Bogu. To pa je celi program krepitve
odnosa in rast v veri.

DOBROVCE
NEDELJA, 2. 10.
27. med letom - rožnovenska
TOREK, 4. 10.

NEDELJA, 9. 10.
28. med letom

za + družino Holer, Pivec, Klinc in
Pleteršek
17.30 za + Klinc Feliksa
9.00

9.00

za + Silvestro Mauri

KAPLJICA ROSE

''Ne pozabite: mnogi ljudje,
da bi zvedeli, da jih Bog ljubi,
ne bodo prebrali nobenega drugega
Evangelija, kakor
pričevanje vašega življenja.''
Dom Helder Camara (brazilski nadškof, + 1999)
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za + Elizabeto Rojič

za + Katarino Mijavšek (obl)
pobožnost prvega petka

Rožnovenska Mati Božja

Leto 20, številka 41

Lk 17,5-6

18.30

PETEK, 7. 10. - prvi petek

Slivniški župnijski list

Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta – soemen.joze@gmail.com

031 590 556; ℡: 02 60 54 021
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Apostol Pavel spominja na
milostni dar, ki ga je (Timotej) Božji
služabnik prejel, da bi postal in
postajal vedno bolj služabnik
Evangelija. Gre torej za rast v veri.
Pravičnost je že v tem, da človek
uporablja talente, ki jih je prejel od
Boga za izkazovanje časti Bogu in
za pričevanje v pričo bratov.

Tako v apostolski Cerkvi kot
danes je dober Božji služabnik tisti,
ki ohranja zvestobo Bogu, pa naj bo
''prilično ali neprilično''. S tem
pričuje za Kristusa in prinaša ljudem
sporočilo rešitve, ki nam jo
zagotavlja Kristus. Pri tem vernik
uporablja zaupane mu talente in jih
še razvija, kar pomeni rast v veri.
Zvesta uporaba talentov je
odpiranje poti za prejem novih
Božjih darov.
Apostoli po Jezusovem zgledu in
vabilu hočejo vse obogatiti z
Jezusovo odrešujočo milostjo,
zato prosijo za pomnožitev vere.
Zavedajo se, da se močna vera
pokaže v ljubezni do Boga tudi v
času pomankjanja, stiske
ali
trpljenja. Z močno vero bodo
lahko pomagali drugim, da
oznanjeni Evangelij sprejmejo,
srca odprejo Jezusu in od Njega
prejmejo večno življenje.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: bo v
ponedeljek, torek in sredo od
7.30h - 8.30h Maranati. Pridite!

SVETE MAŠE MED TEDNOM bodo
od ponedeljka, 3. 10. naprej v
zimski kapeli.
TEDEN ZA ŽIVLJENJE od 2. do 9. okt.
Od leta 1992 dalje na pobudo Slovenske
škofovske konference društvo Gibanje za
življenje vsako leto pripravi
Teden za življenje. Letos bo
potekal pod geslom 'Ne zavrzi
življenja'. V župnijski cerkvi
bomo vsak dan v sv. mašo vklučili molitev
za spoštovanje življenja.

PRVI PETEK Obisk bolnikov in
obhajilo na domu bo po običajnem
redu. Povejte imena tistih, ki jih naj
duhovnik na novo obišče. Vabljeni k
pobožnosti prvega petka, ki bo po sv.
maši. V soboto po maši vabljeni k

pobožnosti prve sobote.
OKTOBER - MESEC ROŽNEGA
VENCA Zakaj? Ker je ta molitev bila
in je vir obilnih milosti brez katerih svet
ne more obstati. Jasno sporočilo o moči
te molitve je zmaga evropske lige nad
turško vojsko 7. oktobra leta 1571, ko
je šibkejša krščanska
vojska ob molitvi rožnega venca premagala
turško silo. Številne
priče o moči te molitve so med nami.
Resno računate na Marijino varstvo?
Molite rožni venec! Vse dni v oktobru
bomo pol ure pred sv. mašo skupaj
molili rožni venec.
Vabljeni k molitvi.
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 V VEČNOST STA ODŠLI
MILENA PEŠAK iz Radizela in
MATILDA STOICEV iz Črete.
Molimo zanju!

POKLIC STALNEGA DIAKONA
Te dni precej slišimo o stalnih
diakonih. V naši župniji je to še bolj
navzoče, saj danes, v nedeljo 2. 10.
sprejema službo stalnega diakona
naš faran g. ZLATKO PINTAR.
G. Zlatko je bil rojen
leta 1958, je poročen in
oče treh že odraslih
otrok, biva v Čreti. Z
ženo Cvetko sta vsa leta,
od kar živita v naši
župniji, aktivna pri pastoralnem delu in
na razpolago za vsakovrstno pomoč.
V župniji Slivnica stalni diakon ni
novost, saj je že leta 1993 prejel
diakonsko posvečenje g. Feliks Živko,
doma na Dobrovcah in je diakonsko
službo opravljal do leta 2021. Lani se je
g. Feliks umaknil v dom starejših v
Lenart, smo pa veseli, da nas za kake
praznike še vedno obišče.
Kaj je diakonska služba, si poglejmo
v zapisu Centra za duhovne poklice:
www/cdp.nadskofija-maribor.si

''V Cerkvi obstajajo tri stopnje
hierarhičnega duhovništva: diakonska,
duhovniška in škofovska služba. Skozi
zgodovino se je diakonat kot
samostojna služba skorajda izgubil in
postal le predstopnja duhovniškega
posvečenja. Vendar ga tako ne smemo
razumeti. Drugi vatikanski koncil je
zopet uvedel diakonat kot samostojno
in stalno hierarhično stopnjo, da bi
sodobna Cerkev postajala vedno bolj
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podobna
cvetočim
krščanskim
skupnostim prvih stoletij.
Veliko težo pri vnovični uvedbi
stalnega diakonata je imela zahteva, da
bi bili služabniki Cerkve bolj in
neposredno navzoči ne le v obstoječih
pastoralnih strukturah, ampak tudi na
različnih civilnih področjih: v družini,
šoli, delu itn. Tako je stalni diakonat za
poslanstvo Cerkve v današnjem času
pomembna obogatitev.''
TABERNAKELJ JE OSTAL
Cerkev v Nachangu, na jugovzhodu
Kameruna je 16. 9. bila tarča napada
oboroženih moških. Zažgali so cerkev
Svete Marije in ugrabili pet
duhovnikov, eno redovnico in tri laike.
Škof je šel
pogledat
stanje in je
povedal:
''Vse
je
zgorelo; cerkev, zakristija, pisarna.
Toda
Tabernakelj
je
ostal
nepoškodovan. Šel sem molit pred
Najsvetejše. Molil sem za jetnike,
molil sem za storilce, kateri so še
neznani, da se spreobrnejo.
Vir: /www.youtube.com/watch?v=nCG_iP4wqGY
ZA BALOSLOV DRUŽINAM
Mati Marija, zarja novega sveta.
Mati živih, zaupamo ti skrb za
življenje.
O, Mati, poglej neizmerno število
otrok, ki so jim preprečili, da bi
se rodili;
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poglej uboge, katerim je življenje
velika stiska;
poglej na očete in matere,
ki so žrtve nečloveškega nasilja;
poglej bolnike in starce, ki jih
ubijajo iz lažnega usmiljenja.
Izprosi milost, da bodo vsi,
ki verujejo v Tvojega Sina,
odločno in z ljubeznijo ljudem
oznanili Evangelij življenja.
Priskrbi jim milost,
da z veseljem sprejmejo
vsak novi dar življenja;
izprosi jim pogum pričevati,
oznanjati in graditi civilizacijo
resnice in ljubezni v slavo Boga
Stvarnika, ki ljubi življenje.
www.moniales-op.ch /Sv. Janez Pavel II.

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ČUDEŽ V KANI: Katehet vpraša
veroučence: ''Po vašem mnenju, kaj so
gostje na poroki v Kani Galilejski rekli
po Jezusovi spremenitvi vode v vino.'' –
''Tega bom jaz tudi povabil.''
FRAJER – Dva moža za šankom. Prvi:

''Ko sem jaz bil mlad, sem bil pravi
frajer. Punce so se kar lepile na mene.''
– Drugi: ''In kdaj se je to končalo?' –
Prvi: ''Ko sem imel prazno denarnico.''
ON: ''Zakaj si kupila stanovanje v 6.

nadstropju in brez dvigala?'' – Ona:
''Zaradi tašče. Ni šans, da pride gor.''
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