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KAKO JE PO SMRTI ? 
 

   Saduceji so bili versko politična 
stranka. Odgovorni so bili za tempelj in 
so tam dovolili razna prekupčevanja, 
kar jim je prinašalo dobiček. Jezus je 
prevrnil stojnice in konflikt je bil tu. 
Čeprav so se malo zanimali za verska 
vprašanja in so vstajenje od mrtvih 
zanikali, so to vprašanje postavili 
Jezusu z namenom, da bi ga osmešili.  

 
 

…Jezus pristopi resno. Povsem 
potrdi resničnost vstajenja, zavrne 
pa predstavitve življenja po smrti. 
Pove samo, da bodo podobni ange-
lom. Angeli so duhovna bitja, zato je 
opisovanje angelov nesmiselno, tudi 
ča se prikažejo kot človeške osebe. 
Ko posmrtno življenje primerja z 
angeli, pa pove, da ne bo potrebe po 
rojevanje, saj so nesmrtni.  

 
   Kako vstajenje od mrtvih prinese 

višjo kvaliteto življenje in pravo 

preobrazbo, nam lahko pomaga 
misel na gosenico, ki se razvije v 
metulja - isto bitje, a živi povsem 
drugače. Tudi pšenično zrno po 
''svoji smrti'' obrodi obilen sad in 
tako še bolj (kvalitetneje) živi naprej.  
   Za tiste, ki vstanejo od mrtvih, 
Jezus reče da ''so Božji sinovi'' (v. 

36). Jezus pokaže izredno veselje 
nad tem, da je On Sin Boga Očeta. 
Torej je Bog človeku pripravil 
edinstveno dostojanstvo, ki 
prinaša neizmerno veselje.  
  Kaj pomeni, da je Bog: ''Bog živih, 
ne mrtvih''? Ker je Božja ljubezen 
večna; in ravno Njegova ljubezen 
vse ohranja pri življenje; zato so 
tudi ljudje nesmrtni. Če bi Bogu 
pripisali časovno omejeno ljubezen do 
človeka, bo to bilo že bogokletje. Toda 
njegova ljubezen je večna in iz nje 
izhaja naša večna sreča. 

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA - med tednom bodo sv. maše v Maranati ob 17.30h 

NEDELJA, 6. 11.  
32. med letom - ZAHVALNA 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Marka Županiča 

PONEDELJEK, 7. 11. 
17.30 za + Janjo Muršec (roj.Štabuc) Engelbert, šk 

TOREK, 8. 11.   
17.30 za + Brigito Fingušt 

Gotfrid (Bogomir), šk 

SREDA, 9. 11.  
17.30 

za + Zvonka Primeca 
molitev za družine 

POSVETITEV LATERANSKE 
BEZILIKE 

ČETRTEK, 10. 11.-  
17.30 

za + Jožefo Vihar 
 molitev za duhovne poklice Leon Veliki, papež, cer. uč.  

PETEK, 11. 11.   
17.30 

za + Martina Auguština in družino Iršič 
češčenje Najsvetejšega  Martin iz Toursa, šk 

SOBOTA, 12. 11.  
17.30 

za + Leopoldino Auguštin, starše  
        Martina in Nežo ter vnuka Tadeja  Jozafat Kunčevič, šk, muč 

NEDELJA, 13. 11.  
33 med letom   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Stanka Antončiča 

DOBROVC E  

NEDELJA, 6. 11.  
32. med letom-  ZAHVALNA 

9.00 za + Franca Koreza 

TOREK, 8. 11.  16.45 za + Marijo in Antona Premzl 

NEDELJA, 13. 11.  
33. med letom  9.00 za + Kac Jožeta in Kac Štefana 

KAPLJICA ROSE  
 

Ni sreča tista, ki bi nas napolnila  

s hvaležnostjo; ampak je hvalešnost  

tista, ki nas napolni s srečo.  
 (red. David Steindl-Rast – roj. 1926 na Dunaju, 

njegova mama je bila iz Ruš ) 

 

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 21, številka 46 6. november 2022 

32. NEDELJA MED LETOM  -  ZAHVALNA 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

»Da mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem 

grmu, ko je imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog 

Jakobov‹, Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.«  
 Lk  20,37-38 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: bo  v 

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

ŽUPNIK BO ODSOTEN od 12. do 
15. novembra zaradi 
romanja v Fatimo 
(romanje je načrtovano 
že od poletja). V tistih 
dneh bodo za bogoslužje 
skrbeli iz skupnosti 

salezijancev; iz župnije Sv. Janez 
Bosko iz Maribora.  
 

NIKODEMOVI VEČERI 2022 v 
Mariboru bodo letos potekali tri 
zaporedne srede in sicer: 9. nov., 16. 
nov. in 23. nov. - vsakič zvečer ob 
20h v Slomškovi dvorani Stolne 
župnije. Vodilna misel letošnjih 
večerov je: UMETNA INTELIGENCA 

 
 
ŠOLSKA MAŠA v Slivnici  
Prihodnjo, nedeljo 13. 11. pri sv. 
maši ob 10.30h sodelujejo 

veroučenci. 
Sončni žarki 
imajo pevske vaje 
pred mašo - ob 

9.45h v Maranati. 

 

MLADINCI, MLADINKE  (vsi, ki ste 
že bili pri sv. birmi, vključno z 9. raz. 
os. šole) vabljeni na mladinska 
srečanja vsako soboto ob 19h v 
Maranati.  
 
DRUGA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v petek, 11. 11. ob 19h v 
Maranati spodaj. 
 
MOLIVCI ZA BIRMANCE Kot 

prejšnja leta tudi letos vabimo 
vernike, da sprejmejo redno 
vsakodnevno molitev za naše 
birmance. Za vpis in več 

podrobnosti se obrnite na gospo Marijo 
Meglič.  
 
zahvalna nedelja –  

HVALA BOGU IN LJUDEM! 

  Zahvalna pesem 

naj povzame vso našo 

hvaležnost Bogu za 

hrano in obleko, za 

ljudi okrog nas. Hvala za družinske 

člane, ki so nam vedno v pomoč; hvala 

za javne službe, ki nam priskočijo v 

neugodnih trenutkih bolezni ali nasreč.  

    Bogu hvala za čisto vsakdanje stvari, 

ki pa so v polnosti zastonjski Božji dar: 

zrak, voda, nočni počitek, dar oči, srčni 

utrip…; hvala za sv. krst, za vstajenje…  

 Ob zahvalni nedelji se zahvalim 

vsem, ki sodelujete z župnijo v 

duhovnih in materialnih programih: 

sodelavcem pri bogoslužju, molivkam 

in molivcem, vsem staršem za skrb za 

versko življenje v družinah, da otroke 

spodbujate k skupni molitvi ter z njimi 

molite.   

   Hvala vam, ki revnim pomagate 

preživeti. Hvala vsem, ki skrbite za 

redno urejenost božje hiše, župnišča in 

okolice: Hvala, vsem, ki ste poskrbeli za 

obnovo 

oltarja Sv. 

Miklavža.  

Hvala vsem, 
ki na vam 
lasten način  

delate dobro, pa tega morda nihče niti 
ne opazi – bi pa mnogi opazili, če vaših 
uslug ne bi bilo! Naj vam bo vsem Bog 
bogat plačnik.                               župnik 
 

 
 

GOSPOD, VERUJEM VATE 

 Gospod, vedno si mi zagotovil 

kruh za naslednji dan  

in čeprav nisem v izobilju,  

danes verujem vate.  
 

Gospod, vedno si mi dal moč 

za naslednji dan.  

in čeprav sem slaboten,  

danes verujem vate. 
 

Gospod, vedno si mi zagotovil mir 

za naslednji dan,  

in čeprav me drži tesnoba,  

danes verujem vate.  
 

Gospod, vedno si me varoval  

v preizkušnjah,  

in čeprav sem preizkušan,  

danes verujem vate. 
 

Gospod vedno si mi pokazal pot  

za naslednji dan,  

in čeprav mi je sedaj še zakrita,  

danes verujem vate. 
 

Gospod, vedno si razsvetljeval 

mojo pot  

in čeprav me obdaja temina,  

danes verujem vate  
 

Gospod, vedno si mi spregovoril  

v ugodnem trenutku  

in kljub tvojemu molku,  

danes verujem vate.  
 

Gospod, vedno si priskrbel denar,  

ki sem ga potreboval,  

kljub današnjemu strahu verujem, 

s Teboj je vse mogoče.  
www.lavictoiredelamour.org/prieres 

 

MISEL TEDNA  
Preprosta misel hvaležnosti 

namenjena Bogu, 

je prava molitev. 
 Gothold  Ephraim  

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

PROFESOR: ''Tam v zadnji vrsti, ali 
me slišite?''- Zadnja vrsta enoglasno: 
''Ja, slišimo. Ampak nas to ne moti.'' 
 

MED MOŠKIMI: ''Kako se ti zdi moja 
nova jakna?' – ''Grda je. Ampak ti 
paše.'' 
 

ERIK: ''Očka, hočeš eno pivo predno ti 
povem kako sem preživel dan?''  
Očka sam pri sebi: 'Pri vzgoji sem pa 
uspešen!' 


