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- za žive in rajne farane

10.30 za + Terezijo in Janeza Horvat
za + Jožefa Hozjana

PONEDELJEK, 24. 6..

7.00

ROJSTVO J. KRSTNIKA - kres

18.30 za + Vekoslava in rodbino Škrabl

TOREK, 25. 6. – dan državnosti
Doroteja iz Montauna
SREDA, 26. 6.

Jožefmarija Escriva
ČETRTEK, 27. 6.
Ema Krška, kneginja
PETEK, 28. 6.

SRCE JEZUSOVO
SOBOTA, 29. 6.

PETER IN PAVEL apostola

18.00

za + Mirka Petek
molitev za družine

18.30

za + Franja Bednjaniča
molitev za duhovne poklice

V ODGOVORU JE REŠITEV
ALI PADEC

18.30

za + Magdaleno Gradišnik
češčenje Najsvetejšega

Jezusova identiteta (kdo je v resnici
Jezus) je njegovim učencem najpomembnejše vprašanje. Odgovor ima
posledice za vso večnost.
Peter, kot prvi med učenci, poda
odgovor, ki ga lahko razumemo kot krik
celotnega človeštva po odrešenju.

18.30 za + družino Žuraj in Vrbič
- za žive in rajne farane

10.30 za + Ivana Mlakarja in Terezijo Godec
DOBROVCE

NEDELJA, 23. 6.

12. med letom
SOBOTA, 29. 6,
Peter in Pavel - apostola
NEDELJA, 30. 6. -

13. med letom
KAPLJICA ROSE

9.00

za + starše Horvat, Beranič ter brata Slavka
in sestro Marijo

9.00

za + Miroslavo Auguštin (obl)

9.00

za + Marjana Lepeja
Izdal Župnijski urad Slivnica;

K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
Poznate moje ime, ne pa mojega življenja.
Slišali ste, kaj sem storil(a)
e-pošta: joze.soemen@triera.net
ne pa, kar sem doživel(a).
031 590 556; ℡: 02 60 54 021
Veste kje sem, ne veste pa od kod prihajam.
℡ Maranata 059 171 830
Vidite moj smeh, a ne veste za mojo bolečino.

Prenehajte me obsojati.
Poznati moje ime, ne pomeni, da me poznate.
www: lavicoiredelamour
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svoj križ ter hodi za menoj. Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo
izgúbil; kdor pa izgubí svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«
(Lk 9,23-24)

7.30

NEDELJA, 30. 6.
13. med letom

ODLOMEK IZ EVANGELIJA
»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan

Ni sv maše

///

Slivniški župnijski list

splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Kljub potrebi po odrešenju, pa je
človek, ranjen od greha v sebi in
grešnega okolja, ki vpliva nanj,
zmožen celo zavreči Boga, ker
skuša svoje življenje rešiti sam.
Jezus prepove apostolom govoriti
o poslantvu, ki mu ga je Oče izročil:
odrešilnem trpljenju in smrti na
križu, dokler se to ne izvrši.

Pri krstu smo bili zaznamovani s
Kristusovim križem. Takrat je bil
naš prvi odgovor, da sprejemamo
Kristusov križ kot pot odrešenja.
Živeti s križem torej pomeni biti v
edinosti z Kristusovo ljubeznijo.
''Ne povejte nikomur,'' ker je
odgovor na vprašanje ''Kdo je
Jezus'', povsem osebno vprašanje.
Vsak mora odgovoriti, ali bo
stopil za Kristusom na pot križa.
To pomeni, da mu izkazuje
spoštovanje, ljubezen, zvestobo
tudi v stiski, v bolezni in smrti.
Priznati
Jezusu
identiteto
našega odrešenika, nam odpira
možnost, da On nam dá identiteto
njegovega brata, sestre in večnega
dostojanstva Božjega otroka.
Zato na vprašanje: kdo je Jezus,
odgovarjamo s psalmom: ''Moj
Bog si ti, željno te iščem, po tebi
žeja mojo dušo.''(Ps 63) in ''Uči me
spolnjevati Tvojo voljo ( Ps 143).
župnik
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ORATORIJ za otroke šolskih
starosti bo od 8. do 13. julija. Letos bo
otroke nvduševal Ljudski junak
PETER KLEPEC.
Starše prosimo, da
otroke prijavite ta
teden, ker so naslednji
teden intenzivne priprave in animatorji lažje pripravijo,
če vedo za število otrok. VABLJENI!
DRUGA ZAKONSKA skupina ima
srečanje v soboto na terenu.
MINISTRANTI, MINISTRANTKE in
SONČNI ŽARKI NA LETOVANJU

Od ponedeljka 24. 6. do petka 28. 6.
bodo mladi mašni sodelavci na letovanju
v Izoli. ODHOD VLAKA V PONEDELJEK
OB 7.30h IZ OREHOVE VASI. Otroci se
ob 7.15h javijo animatorju Marcelu.

Vrnitev bo v petek, 28. 6. Vlak bo imel
postanek v Oreh. vasi ob 19.45h.
Župnik spremlja otroke in bo odsoten od
24.6. do 28.6., sicer pa je dosegljiv
na  031 590 556.
Župnika nadomešča p. Franc Brečko iz

Maribora. Vse dni od ponedeljka do
petka bo v Maranati dežurna ga.
Marija Meglič od 8h do 10h in
pol ure pred večerno sv. mašo –
dosegljiva je na 031 397 704
ali na tel. žup. pisarne.
Telefona župnijske pisarne in
Maranate sta dežurna tudi čez noč.
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ZAKRAMENT SV. ZAKONA
so prejli

SIMON OGRIZEK in
SARA MIKLAVC
ter

DAVID KRANER in
NINA ERLIH
Novopročencem čestitamo in
kličemo nanje božjega blagoslova!
GOSPOD DUHOVNIKOV NAM DAJ
V mariborski stolnici bo na
praznik apostolov Petra in
Pavla v soboto, 29. 6. ob
10. uri med slovesno sv.
maša posvetitev novomašnikov. Vabljeni, kdor
le more, da se te slovesnosti udeleži.

 V VEČNOST SO ODŠLI
REGINA LIČEN iz Radizela,
MARJAN ROLA iz Radizela,
MARIJA ČUČEK iz Skok,
pogreb bo v ponedeljek ob 14h in
MIRA VINKLER iz Radizela,
pogreb bo v sredo ob 16h.
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kaznovani za njove zločine nad
kristjani. Tako se v mnogih zveznih
državah vrstijo napadi na kristjane,
ker hočejo ''Indijo očistiti krščanstva''. Indija je na 10. mestu po
stopnji preganjanja kristjanov.

Eden takih napadov je bil sredi
tega meseca. Philip Veeti v časopisu
Morning Star News pripoveduje:
''Tri družine so bile žrtev napada
150-tih vaščanov. Uničili so jim hiše
in pobrali živež. Posejali so dovolj
žita, da bi se hranili celo leto, sedaj
iščejo hrano za preživetje iz dneva v
dan. Kljub tem stiskam vse družine
ostajajo trdne v veri v Kristusa.''
po www: info chretienne, 20.6. 2019.

Molimo zanje!
USMILJENI BOG, KNEZ MIRU

STISKA KRISTJANOV V INDIJI

Indija šteje 1.354.035.000 prebivalcev, od tega je 65.061.000
kristjanov. Prvi kristjani so bili v
Indiji že v apostolski dobi, saj je
tam oznanjal apostol Tomaž.
Od leta 2014 se krepijo skrajne
hinduistične skupine, ki imajo tudi
podporo oblasti. Uradno so sicer vsi
enaki, toda hinduisti niso nikoli

sliši krik ljudstev daljnega vzhoda
okrepi njih,
ki trpijo
zaradi nasilja,
potolaži nje,
ki objokujejo
umrle svojce.
Spreobrni
srca njih,
ki uporabljajo nasilje in varuj vse,
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ki ljubijo mir.
Bog upanja,
navdihni državne voditelje,
da bodo izbirali mir namesto nasilja
in iskali spravo.
Navdihni vesoljni Cerkvi sočutje
s trpečimi krščanskimi brati.
Utrdi nam upanje na prihodnost miru
utemeljenega na pravičnosti.
Knez Miru, prosimo te za preganjane
očete, matere in otroke,
naj nad njimi zavlada mir.
Blagoslavljaj vsa prizadevanja
tvojih služabnikov, ki delajo za mir.
Gospodar življenja in miru,
tam kjer se odloča o usodi ljudstev,
nastopi kot Knez miru in po
priprošnji Marije Kraljice Miru
naj zasije nad svetom upanje. Amen
JAZ SEM Z VAMI VSE DNI
DO KONCA SVETA! Jezus

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ŽELVA – Peterček za rojstni dan dobi

želvo, kot si je želel. Njegova mlajša
sestrica gleda in vpraša: ''Ali lahko
dvignem pokrov, da bi jo pobožala?''
DIREKTOR ZAPORA mlademu zaporniku: ''Spet ste tukaj. Kaj bo na to rekel
vaš ubogi oče?'' – Zapornik: ''Vprašajte
ga, saj je tu. Tri celice naprej.''
OBTOŽENEC: ''Res sem na avtocesti
vijugal z avtom. Toda to še ni dokaz, da
sem bil pijan.'' – Sodnik: ''Kako pa boste
razložili to, da ste poskusili zviti belo
sredinsko črto?''
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