31. nav. nedelja - žegnanjaska
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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - med tednom bodo sv. maše v Maranati ob 17.30h
7.30 - za žive in rajne farane
NEDELJA, 30. 10.
za + Dejan pradedeku in prababici Jožeju
31. med letom 10.30
Volbenk (Bolfenk)

17.30 za + Marico in Maksa Štangler

TOREK, 1. 11.

7.30

- za žive in rajne farane
10.30 za + Petra Kmeteca (osmina)
VSI SVETI
14.30 - za dobrotnike Cerkve
17.00 Rožni venec za duše v vicah v Maranati
7.30 - sv. maša po namenu sv. očeta
SREDA, 2. 11.
Spomin vernih rajnih
17.30 za + sorodnike Mejovšek in Anteja Crnjaca
ČETRTEK, 3. 11.za + Ljudmilo in Antona Brodej
17.30
Viktorin Ptujski, šk, muč
molitev za duhovne poklice
PETEK, 4. 11. – prvi petek

Karel Boromejski, šk

Leto 21, številka 45

17.30

za + Jožeta Plešec (obl) in Marto Plešec
pobožnost prvega petka

SOBOTA, 5. 11. – prva sobota
Zaharija in Elizabeta –starši J.K.

17.30 za + Hermana Razborška (osmina)

NEDELJA, 6. 11.
32 med letom – ZAHVALNA

7.30 - za žive in rajne farane
10.30 za + Marka Županiča

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
STOPI DOL
Jezus je v Jerihi in je na poti v
Jeruzalem, v mesto kjer prebiva Bog in
je simbol nebes. Jeriho je na robu
obljubljene dežele - je vstopno ali tudi
izstopno mesto obljubljene dežele.
Jezus je ozdravil nekaj oseb in vsi ga
hočejo videti. Tudi cestninar Zahej,

pobožnost prve sobote

DOBROVCE
NEDELJA, 30. 10.
31. med letom- ŽEGNANJSKA

9.00

za + Ivana in Branka Pahiča

9.00

za + Klinc Feliksa
SREDA, 2. 11. Spomin vernih duš 16.45 - za duše v vicah
TOREK, 1. 11. – VSI SVETI

NEDELJA, 6. 11.
32. ned. med letom - ZAHVALNA
KAPLJICA ROSE

9.00

za + Franca Koreza
Izdal: Župnijski urad Slivnica;

Naše vstajenje ni v celoti v
prihodnosti; je že tudi v nas,
se že začenja, se je že začelo.
(Paul Claudel)
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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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31. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA

in Ani Čuček

ŽEGNANJSKA

PONEDELJEK, 31. 10.

Slivniški župnijski list

…Zahej, ki dela za Rimljane, pa še
goljufa, je obravnavan kot grešnik.
Jezus se povabi k njemu v goste.
Zahej ga je sprejel z veseljem.
Svojega obiska Jezus ne pogojuje
z Zahejevim spreobrnjenjem, z
delitvijo imetja itd. On je preprosto
tam in mu pokaže vso spoštovanje.
Zahej najde svoje dostojanstvo
''Abrahamovega sina'' in v tej
zavesti je sposoben spreobrnjenja.

Jezus je prišel iskat grešnike. On
gleda preko človekovih slabosti in
grehov. On gleda na to, kaj človek
lahko postane. Ne zanima ga
preteklost, ampak prihodnost.
p. Yvon Allard Michel pravi: ''Ni
spreobrnjenje tisto, ki nam daje
pravico sprejeti Gospoda, ampak
nam sprejetje Gospoda daje
zmožnost spreobrnjenja''.

Jezus vabi vsakogar, da ''stopi
dol''; da ne gleda na druge ''z
viška'', ampak pride do Njega in
se mu da voditi iz obrobja obljubljene dežele, torej iz nevarnosti
pogube, v Očetovo svetišče (nebeški) Jeruzalem, torej v nebesa.
Jezus se ponudi, ne pa vsiljuje.
''Stojim pri vratih in trkam. Če
kdo posluša moj glas in odpre,
bom vstopil, večerjal z njim in on
z menoj.'' Raz 3,20. Jezusov klic je
naša priložnost.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: bo tokrat v
ponedeljek in sredo od 7.30h - 8.30h v
Maranati.

SKLEP MESECA ROŽNEGA VENCA
bo v ponedeljek, 31.10. pri sv. maši.
PRVI PETEK 4. 11.; obisk bolnikov
in obhajilo na domu bo po običajnem redu.
ŽUPNIJSKA KARITAS na zahvalno
nedeljo vabi k akciji POMAGAJMO
LJUDEM V STISKI. Prosimo za trajne
prehrambene izdelke. Darovi bodo
podarjeni ljudem v stiski v
naši župniji in delno
kuhinji Betlehem.
Kdor želi darovati, naj
vzame v ta namen pripravljeno vrečko,
ki nosi znak Karitas; dobite jo pri
glavnem vhodu v cerkev. Darove
prinesite na zahvalno nedeljo, 6. 11. in
jih položite pred daritveni oltar.

DAROVANJE ZA KURJAVO Na
PRAZNIK VSEH SVETIH – 1. 11.
bo darovanje pri
vseh sv. mašah za
ogrevanje cerkve
in veroučnih prostorov. Darovanje
toplo priporočamo.
 V VEČNOST JE ODŠEL
HERMAN RAZBORŠEK iz Hotinje vasi,
Molimo zanj!
ŽEGNANJSKA NEDELJA ali
OBLETNICA POSVETITVE CERKVE

Cerkve, ki ne poznajo datuma svoje
posvetitve, imajo skupno obhjanaje
tega veličastnega dogodka na t. i.
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Žegnanjsko nedeljo. V to skupino
spada tudi naša župnijska cerkev, saj
župnija obstaja že od leta 1146
(neuradno pa je bila že veliko prej, o
čemer pričajo arheološka odkritja, toda
zgodovina nima podatka o datumu
posvetitve).
Za nas je pomembno, da je naša
župnijska cerkev kraj, ki je izvzet iz
vsakdanje
rabe
in
posebej izročem Bogu v
lastnino, da tukaj deli
milosti in se ljudje lahko
srečujemo z Njim.
Središče posvetitve je
sveta evharistija - sv. maša, ko se
verniki zberejo okrog živega Jezusa in
ga, povezani v njegovo skrivnostno
telo, enodušno častijo. Po veri nas Sveti
Duh vodi, da slišimo Božjo Besedo,
nam jo daje razumeti in nas vodi na poti
v Božje Kraljestvo.

Župnijska cerkev je skupni dom vseh
župljanov, tudi tistih, ki so od Božje
besede bolj ali manj oddaljeni. Zato nas
Sveti Duh pošilja oznanjat Besedo
življenja. To ni le naloga duhovnika,
ampak naloga vseh udov Cerkve.
Apostolska dela nam poročajo, kako
je Sveti Duh deloval v prvi skupnosti
vernikov. On je enako aktiven tudi
danes, mi pa mu prisluhnimo in se mu
dajmo na razpolago.
žpk
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VSI SVETI ǂ SPOMIN VERNIH
RAJNIH
VSI SVETI - je praznik vseh, ki so iz
zemeljskega življenja preko smrti in
vstajenja prešli v življenje v nebesih in tam uživajo večno srečo. Ta
praznik nam pove, da pripadamo
dolgi verigi vernikov. Evangelij o
Blagrih nam nazorno pove, da se
''trpljenje sedanjega časa spreminja
v slavo''. Obhajanje tega praznika
nas vabi k še bolj gorečemu
hrepenjenju po neizmerni sreči, ki
ga daje gledanje Boga.
Naslednji dan, 2. novembra se
Cerkev spominja vseh vernih rajnih,
ali duš v vicah,
kot rečemo v pogovoru. Molimo
za tiste, ki v
trpečem stanju
čakajo
na
poveličanje.
Pogosto ljudje
zamenjavajo
praznik VSEH
SVETIH
z
dnevom
VERNIH

DUŠ.

Za svetnike ne molimo, se pa jim
priporočamo, da oni molijo za nas.
Potrebujejo pa našo molitev duše v
vicah. Naša dolžnost in priložnost
je, da z molitvijo in daritvijo svetih
''pospešujemo''
njihovo
maš
potrebno očiščevanje predno stopijo
pred Boga.
žpk
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BOG ŽIVIH IN RAJNIH,
Ti si premagal smrt in hudobnega
duha. Ti si dal svetu življenje.
Prosimo te, daj tudi večno
življenje našim pokojnim bratom
in sestram; daj jim počitek na
kraju svetlobe, lepote in sreče daleč od trpljenja in stisk.
Usmiljeni, dobri Bog, odpusti jim
vse kar so zagrešili v mislih,
besedah in dejanjih. Saj ni
človeka, ki bi nikoli ne grešil;
samo Ti si brez greha, tvoja
pravičnost in tvoja resnica sta
večni. Kristus, naš Bog, ti si Vstal
od mrtvih, Tebi zaupamo naše
rajne brate in sestre, naj v miru
počivajo in se radujejo s teboj in
z Očetom in Svetim Duhom vso
večnost. Amen.
fr.aleteia.org

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
MAMA natakarju: ''Moja hčerka je
polila vodo.'' - Natakar: ''Ni problema,
Bom prinesel novo.'' – Mama:: ''Pa
prosim s črnimi lasmi in tako, da ima
rada šport.''
LJUBEZEN – ''Dragi, kaj bi naredil, če
bi mene kdo ugrabil?'' – ''Užival bi
mirne ure, dokler te on ne bi
prostovoljno pripeljal nazaj.''
G. NOVAK kliče elektropodjetje:
''Povejte mi, zakaj se ta papir imenuje
Račun za elektriko, ne pa Elektrošok?''
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