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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, 23. 10.
30. med letom - MISIJONSKA 10.30 za + Franca in Katarino Žigart
PONEDELJEK, 24. 10.

Anton M. Claret, škof, red ust
TOREK, ¸25. 10. – dan suverenosti

Krizant in Darija, muč
SREDA, 26. 10.

Lucijan in Marcijan, muč
ČETRTEK, 27. 10.-

Sabina Avilska, muč

18.30 za + Frančiško Jug (osmina)
18.30 - v dober namen
18.30
18.30

PETEK, 28. 10.

SIMON IN JUDA TADEJ
apostola
SOBOTA, 29. 10.

Mihael Rua, duh., red.

18.30

molitev za družine

za + Hermina Zabret (obl)
molitev za duhovne poklice

za + Alojza Greifa
češčenje Najsvetejšega

18.30 za + Ivana Pungračiča

7.30

- za žive in rajne farane
za + Dejan pradedeku in prababici Jožeju
10.30
in Ani Čuček
DOBROVCE

NEDELJA, 23. 10.
30. med letom- misijonska
TOREK, 24. 10.

NEDELJA, 3. 10.
31. med letom - ŽEGNANJSKA
KAPLJICA ROSE

za + Jožefa Bajsiča ter starše Bajsič
Korošec in Zorjan
16.45 za + Klinc Feliksa
9.00

9.00

za + Ivana in Branka Pahiča
Izdal: Župnijski urad Slivnica;

Da bi bil velik, se je naprej treba
naučiti biti majhen; kajti ponižnost
je temelj vsake veličine.
(www:pinterest)
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Leto 21, številka 44

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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29. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA
ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Cestninar pa je stal daleč proč, se je tolkel po prsih in govóril:
›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ Povem vam, ta je šel
opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje,
bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.
Lk 18,12-14

za + Iveka Fingušta

VRNITEV NA SONČNI ČAS – NA URI POMAKNI KAZALCE ZA ENO URO NAZAJ
NEDELJA, 30. 10.
31 med letom –
ŽEGNANJSKA

Slivniški župnijski list

MOLITEV JE OGLEDALO
Pred enim tednom smo slišali Jezusovo
vabilo k vztrajnosti v molitvi, danes
nam pokaže kakšna naj molitev bo.
Evangelij predstavi dva tipa molivcev:
eden se zazre v svoje lastne slabosti,
drugi potrebuje ponižanje nekoga, da
bi povzdignil sebe. To slednjo držo
Jezus povsem odklanja.

Cestninar je v
težkem
položaju.
Da
preživi, je šel v
službo. Dobil jo
je pri Rimljanih
- okupatorjih.
Vojaki ga silijo, da pobira davke.
Več kot to pa on njih ne zanima. S
strani domačinov je preziran, ker od
revežev zahteva plačilo davkov.
Njegova družba so skupna ostalih
cestninarjev. Tako čuti, da mu je
resnično pravi prijatelj Bog, od
katerega pa želi dobiti predvsem
odpuščanje grehov. Čuti potrebo po

opravičenju in se zaveda, da je to
dosegljivo samo po Božjem
usmiljenju.
Drugi molivec je farizej, ki v sebi
vidi popolnost, kot si jo je sam
prislužil. Boga ne potrebuje za
dosego popolnosti, ampak od Boga
hoče le potrditev svojega gledanja.
Pod oba molivca Jezus potegne
črto in ''razglasi rezultate''. Kdor
hoče popolnost jo lahko dobi,
vendar le pri Bogu. Nihče pa pred
Bogom ne bo dokazal svoje
popolnosti, sploh pa ne s tem, če se
povišuje nad druge.
Podobne igre so v politiki, športu
in na drugih tekmovanjih, kjer se
nekdo mora ''dokazati vsaj za
stotinko boljšega'' od drugih.
Bog ne gleda, če smo ''za
stotinko boljši od drugih'', on nas
sprejema take kot smo. On gleda,
če je naše srce odprto za dar
božjega usmiljenja, da človeku
podari prav to.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: bo v
ponedeljek, torek in sredo od
7.30h - 8.30h Maranati. Pridite!

VEČERNE SV. MAŠE bodo od 31.10.
naprej (s prestavitvijo ure) ob 17.30h.
ŽUPNIJSKA KARITAS vabi vse člane
na sejo v torek, 25. 10. po večerni sv.
maši v Maranati.
 V VEČNOST JE ODŠEL
PETER KMETEC iz Hotinje vasi,
pogreb bo v ponedeljek ob 15h
Molimo zanj!

MISIJONSKA NEDELJA.
Osrednje slovensko misijonsko praznovanje bo danes, 23. 10. popoldne ob
15h v Rogaški Slatini.
Najprej bo molitve-na ura, ob 16h pa
sv. maša, ki jo bo vodil celjski škof dr.
Maksimilijan Matjaž.

BITI KRISTJAN V IRANU
Parham Mohammadpour je iranski
kristjan, ki je zaupal svojo zgodbo
in zakaj je moral zapustiti Iran.
Parham se je rodil z invalidnostjo
kot njegova sestra. To hibo otrok so
vzeli
kot
sramoto
za
očeta.
Med
odraščanjem
je zaradi svoje hibe doživljal
poniževanje s strani svojega očeta.
Pri 10-tih letih je postal musliman,
toda na tiho je rekel Bogu: ''Ne
želim slišati samo besed imana,
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ampak želim slišati tudi Tvoje
besede.'' V družini se je slabo
počutil. Pogosto je imel depresivne
misli. Notranja praznina ga je pripeljala do poskusa samomora. Enkrat
je sanjal, da je bil na robu prepada in
pravi: »Vrgel sem se dol, toda nisem
padel, lebdel sem v zraku in slišal
glas: ''Jaz sem.''«
Nekega dne mu je sošolec dal
evangelij po Janezu. Zvečer je ob
branju prišel do besed: ''Učitelj, kdo
je grešil, on ali njegovi starši, da se
je ta rodil slep.'' Potem bere naprej:
''Ni grešil ne on, ne starši. Ta je slep,
da se v njem razodene Božja
milost.'' Te Jezusove besede so mu
odvzele breme, ki ga je nosil že 22
let. Parham se zaveda, da je v tistem
hipu bil napolnjen z olajšanjem in
mirom. »Takrat sem poklenil in
predano rekel: ’Bog, povabim te v
moje življenje.’«
Sošolec ga je
povabil
v
cerkev.
Srečanje
je
bilo v garaži.
Kmalu je nekdo potrkal na vrata in
vdrlo je osem oboroženih mož.
Nastopili so zelo nasilno. Eden od
njih je udaril Parhama in mu ukazal,
da leže na tla. Poznali so imena vseh
aktivnih članov. Zaplenili so Sveta
pisma. Iskali so dva člana skupine.
Eden od agentov je rekel: ''Čaka vas
zapor ali usmrtitev.''
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Parhamu so rekli, da ga bodo kmalu
poiskali. Naslednji večer so podobno naredili v več takih krščanskih
skupnostih. Nekaj dni za tem je bil
odpeljan tudi Parham. Na kraju
zasliševanja je slišal krike zapornikov (ali pa je bil le posnetek).
Začeli
so
ga
zasliševati. Imeli so
vse podatke o njem,
zato je sklenil, da bo
povedal, kar je Bog
naredil v njegovem življenju.
''Pomislite, da ste padli v vodo, pa ne
znate plavati. Medtem, ko se
utapljate, vas nekdo potegne iz
vode. No, to je Jezus naredil zame.
Bil sem pred smrtjo, Jezus mi je dal
življenje. Moram mu ostati zvest.
Bojim se smrti, toda vem, če
umrem, me bo Jezus sprejel.''
Zasliševalci so ga označili za
sovražnika države. Potem je Parham
še dodal: ''Če me razsekate na
koščke, vere v Jezusa ne zapustim.
On je moj odrešenik.'' Odvzeli so
mu vse, kar je imel pri sebi v zvezi s
krščanstvom in ga izpustili.
Naslednje dneve je imel občutek,
da je ves čas zasledovan. Čez dva
meseca je dobil odločbo: ''Ali
zapustiš Iran ali greš v zapor.''
Parham je zapustil domovino in
sedaj živi v Turčiji, kjer je včasih
težko, v tolažbo in veselje pa mu je
to, da je imel možnost prejeti sv. krst.
www.infochretienne.com (17 9. 2021)
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KOT MOJZES
Vse, kar prosim Jezusa zase,
prosim tudi za vas,
ki oznanjate evangelij v svetu.
Ko mojo skromno ljubezen
darujem Ljubemu Gospodu,
si dovolim darovati mu tudi
vašo ljubezen.
Vi se bojujete kot Jozue, da bi
rešili izvoljeno ljudstvo,
jaz pa sem kot majhen Mojzes,
ki istočasno moli in se moje srce
dviga k nebesom,
da bi vi dosegli zmago.
O, moj brat, kako
žalostno bi bilo, ko
Jezus ne bi meni, vašemu malemu
Mojzesu, podpiral rok za vztrajno
molitev.
Sv. Terezija Deteta Jezusa

Bog ne išče popolnosti,
ampak iskrenost.
www frequencechretienne.

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ZAKONCA gledata fotografije. Ona:
''Niti na dveh slikah nisem enaka.'' –
On: ''Bodi srečna.''
LJUBEZEN – ''Nič mi ne pomeni, da ste
milijonar. Jaz ljubim vašo hčerko. –
''Katero.'' – ''Vseeno.''
KATEHET: ''Kaj so delali Izraelci, ko
so prišli čez Rdeče morje?'' – Učenec:
''Sušili so se.''
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