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28. nav. nedelja   

 
 

PRED TABO NA KOLENIH  
 

   Hvaležnost v našem času ni ravno 
cenjena vrlina. Po zahtevi bontona še 
se izrečejo kakšne ''komercialne'' 
zahvale, toda prava iskrena srčna 
zahvala je postala redkost.  
   Človek se v tem 'razvitem' svetu čuti 
tako mogočnega, da ne potrebuje ne 
človeka, ne Boga. Sam sebi je dovolj.  

 

 
 

   Ko pomislimo na začetke našega 
življenja, vidimo, da smo ga dobili 
od drugih, talenti so nam bili dani, 
vzgojo smo dobili, izobrazbo so 
nam posredovali drugi... Nobene 
kariere ne bi zmogli brez drugih. 
Hvaležnost je logična.  
   Evangelij pa nam približa še 
stopnjo več  od hvaležnosti. Pokaže  
nam čaščenje in slavljenje Boga 
kot izraz hvaležnosti Bogu. 

 

   Naš svet skuša tudi Evangelij 
skrčiti in izenačiti s svetom. Da je 
zahvala na mestu, je splošno 
sprejeto, toda tu se konča. Vse kar je 
izkazovanje časti in  slave Bogu, je 
''razvitemu'' človeku nekam 
odveč. Koliko ljudi še zna poklek-
niti in ostati pred Gospodom na 
kolenih /kot Samarijan v evangeliju/? 
  V tem, da so mnogi ljudje zapustili 
nedeljsko bogoslužje, se kaže 
izguba čuta za čaščenje Boga.  Kaj 
je krščanstvo brez Božje slave? 
 

   Kristjan ni tisti, ki zna narediti 
dolge molitve v prošnji za milosti 
v času stiske ali za uspeh in srečo 
v prihodnosti. Pravi kristjan je 
tisti, ki se zna zahvaljevati. Pravi 
izraz za sv. mašo je 'evharistija', 
kar v grščini pomeni 'zahvala'. 
Udeleževati se evharistije, torej 
svete maše, pomeni vključiti se v 
zahvaljevanje Bogu in za 
slavljenje Boga, kar bo tudi radost 
v nebesih. 

 župnik  

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 

NEDELJA, 9. 10.  
28. med letom –  

sklep tedna za življenje 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 - za blagoslov v družini 

PONEDELJEK, 10. 10. 
18.30 za + Alojzijo Mom 

Danilo (Danijel), škof 

TOREK, ¸11. 10. 
18.30 

za + Marijo in Franca Kobale ter  
        sorodnike Janez XXIII, papež 

SREDA, 12. 10.  
18.30 

za + Terezijo Petrišič (obl) 
moilitev za družine Maksimilijan Celjski, šk, muč 

ČETRTEK, 13. 10.-  
18.30 

za + Jožeta Hozjana  (žpk iz Rač) 
molitev za duh. poklice Gerald, vitez 

PETEK, 14. 10.  
18.30 

za +  Simona in Olgo Bračič ter starše 
        Zavec in Bračič 

Češčenje Najsvetejšega 
Kalist I. Papež, muč.  

SOBOTA, 15. 10. –  
18.30 za + Marijo Matjašič (osmina) Terezija Velika dev, c. uč  

NEDELJA, 16. 10. /  
29 med letom 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Marijo in Slavka Marčič ter  
        sorodnike 

DOBROVC E  

NEDELJA, 2. 10.  
28. med letom  9.00 

za + družino Holer, Pivec, Klinc in  
        Pleteršek 

TOREK, 4. 10. 17.30 za + Klinc Feliksa 

NEDELJA, 9. 10.  
29. med letom  9.00 za + Silvestro Mauri 

KAPLJICA ROSE  
 

Kdor zna klečati pred Bogom,  

more pred komer koli  

stati pokonci. 
 (www:pinterest) 

 

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 42 9. oktober 2022 

28. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil 

Samariján. Jezus pa je odgovóril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje 

pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in 

počástil Boga, razen tega tujca?«.  Lk 17,17-18 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: bo v 

ponedeljek, torek in sredo od 
7.30h - 8.30h v Maranati. Pridite! 
 

SVETE MAŠE MED TEDNOM so v 
zimski kapeli – v  Maranati.  
 

ZAKRAMENT SV. ZAKONA  
STA PREJELA 

ALEŠ RAZBORŠEK IN  

BARBARA CRNJAC  
Srečnim zakoncem blagoslov in  

iskrene čestitke! 

 

OKTOBER - MESEC ROŽNEGA  
VENCA Vse dni v oktobru bomo pol 
ure pred sv. mašo skupaj molili rožni 
venec. Vabljeni k molitvi. 
 

ŠOLSKA MAŠA Prihodnjo nedeljo, 
16.10.  vsi veroučenci vabljeni k sv. 
maši ob 10.30h. Pol ure pred mašo bo v 
Maranati pevska vaja.  
 

NOVI BIRMANCI imajo duhovni 
vikend od 14. do 16. oktobra v 
Maranati.  V sklopu vikenda se 
bodo v soboto od 9h do 15h v 
Mariboru udeležili škofijskega 

srečanja birmancev naše nadškofije. 
 

  V  VEČNOST  STA  ODŠLI 
MARIJA MATJAŠIČ iz Cerkvenjaka in 
ELIZABETA GRADIŠNIK iz Radizela.. 

Molimo zanju! 
 

SOVRAŽNIKA  Z RAMO OB  RAMI 
   

  Ena najbolj nenavadnih bitk druge 
svetovne vojne je bila 5. 5. 1945 (nekaj 
dni pred nemško kapitulacijo) bitka za 
grad Itter, na Tirolskem. 
   Nemški vojaki (Wehrmacht) in vojaki  

USA so se povezali, da obranijo grad in 
zapornike v njem pred enoto SS, ki je 
tiste zadnje dneve vojne pobijala brez 
usmiljenja.  
   Grad Itter je bil spremenjen v zapor 
kot oddelek taborišča Dachau. Tu so od 
l. 1943 med drugimi bile zaprte 
pomembne osebe francoske vlade.  
Dne 4. 5. zjutraj so zaporniki ugotovili, 
da stražarjev ni. Nekaj dni pred tem je 
bil namreč osvobojen Dachau in 
stražaji SS so z gradu Itter pobegnili. 

Ameriška vojska 
je napredovala. 
V splošni zmedi 
so SS enote 
pobijale vse, ki 

so pokazali nezvestobo Reichu.  
 

   Zaporniki so zvedeli, da bo SS enota 
zopet zavzela Itter. Kuharju so zaupali 
pismo, da ga nese ameriškim vojakom. 
Kurir je prišel v vas. Stražar ga je 
ustavil in peljal do poveljnika Wehrma-
chta. Major Josef Gangl, ki je čutil 
konec vojne, ni želel žrtev, ki jih je 
nabirala SS. Prebral je pismo –prošnjo- 
zapornikov. Na razpolago je imel le 
malo vojakov, ki ne bi mogli biti kos SS 
enoti. Pomislil je, da so samo ameriški 
vojaki lahko v pomoč. Tvegal je. S 
šoferjem se je podal na pot. Skril je belo 
zastavo, prešel SS kontrolno točko in se 
podal do ameriške postojanke. Kapitan 
Jack Lee ga je zaslišal, potem sta 
naredila načrt, kako z obeh strani 
sestaviti enoto, ki bo obranila grad. 
Enota iz 10 nemških in 14 ameriških 
vojakov z obema poveljnikoma se je ob 
tanku napotila na grad.  
   SS enota, ki  je štela cca 100 vojakov, 
je 5. 5. ob 4h zjutraj sprožila napad. 

Obramba je bila junaška, toda šibka. 
Ostrostrelec je zadel majorja Gangla. 
Streliva je bilo malo. V stiski je eden od 
zapornikov skočil z zidu in se napotil 
iskat pomoč ameriških vojakov. Našel 
jih je. Ukrepali so hitro in popoldne so 
bili SS enoti že za hrbtom. Američani 
so jih zajeli in tako tudi rešili zapornike.  

 
major Josef Gangl     in     kapitan Jack Lee 

 

   Major Gangl je bil edina žrtev na 
strani obrambe. Avstrijci so mu dali 
čast narodnega heroja. To je tudi edini 
znani primer iz 2. svet, vojne, ko so z 
ramo ob rami sodelovali nemški in 
ameriški vojaki. Je pa lep primer, ko je 
človeški čut prevladal vojaško logiko.  

Vir : www.youtube.com/watch?v=oAzaKU9YR2I 

 

HVALA TI, MOJ BOG  

za vse milosti, ki mi jih neprestano 

daješ in so mi kot sončna svetloba, 

po kateri mi odkrivaš varno pot.  
 

Hvala Bog, da si me iz niča poklical v 

bivanje in si mi iz ljubezni vtisnil 

neizbrisni pečat bogopodobnosti.  
 

Hvala Bog za sveti krst, ki me je 

včlanil v Tvojo Božjo družino,  

to je dar, ki preustvarja naše duše. 
 

Hvala Gospod za zakrament svete 

spovedi, ta neusahljivi vrelec 

mogočnega usmiljenja; pri tem izviru 

božanske milosti od grehov umazane 

duše zopet zasvetijo v belini.  

 

Hvala za sveto obhajilo v katerem se 

nam daješ Ti sam. Po njem čutim, 

kako Tvoje srce utripa v mojih prsih, 

in se Božje življenje razcveti v meni.  
 

Hvala Ti, Sveti Duh za dar 

zakramenta birme, ki me je opremil  

kot viteza, me postavil v Tvojo 

službo, mi daje moč za služenje 

in me varuje pred hudim… 
 

Hvala Gospod za  zakrament 

bolniškega maziljenja, ki me krepi v 

zadnjem boju in mi pomaga 

 priti do zveličanja.  
 

Hvala Bog, za vse navdihe, po katerih 

čutim Tvojo dobroto.  

Hvala Sveti troedini Bog za vso 

bogastvo dane milosti. 

Moja hvaležnost se bo še povečala 

ob vstopu v večno zarjo nebes, ko Ti 

bom lahko zapel himno večne slave. 
 

www. hozana.org; sv Faustina Kowalska. 

 
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 

PERUTI - ''Kaj je rekel sv. Frančišek 
Asiški, ko se mu je ptič podelal na 
glavo?'' – ''Hvala ljubi Bog, da kravam 
nisi dal peruti.'' 
 

TEŽAVA – V zakonskem odnosu je 
najtežja odločitev ali naj ženi povem, 
da nima prav ali naj bom tiho, pa bo 
mir. 
 

ZIMA: ''Ta zima bo huda. Kdor bo 
kašljal, bo osumljen, da ima 
koronavirus; kdor ne bo kašljal, bo 
osumljen, da ima doma kurjavo.''  


