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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA –
NEDELJA, 9. februar

7.30

PETA MED LETOM
PONEDELJEK, 10. 2..

Sholastika, red.
TOREK, 11. 2. - Lurška M. B.
svetovni dan bolnikov
SREDA, 12. 2.

za + Mirka Petek
molitev za misijone

za + Katarino in Augusta Vindiš
molitev za družine

17.00 za + Alojza Kebriča, (osmina)

Jordan saški, red

18.00 za + Darka in Štefana Jagarinec
molitev za duhovne poklice

PETEK, 14. 2.

18.00 za + Valentina, Ano in Romana Kraner
češčenje Najsvetejšega

SOBOTA, 15. 2.

18.00 za +Bredo Brinovšek Buhin

Klavdij, red.
NEDELJA, 16. 2.
ŠESTA MED LETOM

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša
dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

ČETRTEK, 13. 2.

Valentin duh, muč

7.30

- za žive in rajne farane

10.30

za + sina Borisa, ter starše Janeza in
Antonijo Auguštin

(Mt 5,16)

SOL IN LUČ
Običajno ne zaznamo soli v juhi, in
nismo pozorni na luč. Šele, ko jed ni
soljena, in ko
pride do izpada
elektrike, začnemo ceniti eno in drugo.
Podobno je z mnogimi ljudmi okrog
nas. Šele ob njihovi izgubi zaznamno,
koga smo imeli.
Luč ali sol evangelija človek zazna v
moči Sv. Duha. Tako sta (na Svečnico)
Simeon in Ana ''gnana po Sv. Duhu''
spoznala in pričevala o Jezusu, da je
'Luč narodov'.

DOBROVCE
NEDELJA, 9. 2.

peta med letom

9.00

za + Ota Šubernika in družino Geršak

17.00 za + Janeza Vidoviča (osmina)

PETEK, 14. 2.

NEDELJA, 16. 2.

šesta med letom

9.00

za + Juliusa Tiana, starše Tian in
Kepnik

KAPLJICA ROSE

Bog se ne igra z
vašim življenjem.
Hoče ga izoblikovati
in izbrusiti
Bruno Picard
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18.00 za + Marijo Koren
18.00

Slivniški župnijski list
Leto 19, številka 7

- za žive in rajne farane

za + Stanka Predana ter Marijo in
10.30
Ivana Pregla

18.00

Evlalija, red

sv. maše med tednom so v kapeli.

Izdal Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta: joze.soemen@triera.net;
031 590 556; ℡: 02 60 54 021
℡ Maranata 059 171 830
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Jezus reče tistim, ki verujejo vanj:
''Vi ste sol zemlje in luč sveta.'' Ko
je soli preveč, je jed neužitna; tudi
preveč svetlobe človeka oslepi.
Hrana obstaja prej in potem se
doda sol. Mesto je zgrajeno, potem
se postavijo oz. prižgejo luči. To nas

kristjane uči, da svetu, ki že obstaja
okrog nas, treba dodati evangelij, da
postane popolnejši.
Božja beseda se ne oznanja z
udarnim nastopom (preveč soli!). Le
skromna in dobrohotna navzočnost
življenja po evangeliju prinaša
rodovitnost. Jezus je srečen, ko so
srečni ljudje. Prava sreča lahko
nastopi v vzdušju dobrote.
Jezusovi učenci so samo peščica
v širnem svetu. In vendar so
zmožni dati življenju okus dobrote in smisla. So kot sol v jedi in
luč v mestu. S svojo navzočnostjo
izboljšujejo svet ter omogočajo
drugim videti Boga in ga ljubiti.
Svet je poln nemira in negotovosti. Sv. Duh lahko preko nas
zaseje upanje. Ljudje hrepenijo
po miru. Evangelij je tista sol, s
katero kristjani v poslušnosti Sv.
Duhu lahko delamo svet boljši.
župnik
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ŽUPNIJSKA KARITAS vabi vse
člane na sejo v torek, 11. 2. ob 18.30h.

MINISTRANTI, MINISTRANTKE IN
SONČNI ŽARKI vabljeni na duhovni

vikend k Sv Trojici. Prijavnice
ste dobili. Izberite termin: od

DRUGA ZAKONSKA skupina
ima srečanje v petek 14. 2. ob 20h.
SEMNINAR za izvajalce priprave
na zakon v naši škofiji bo v Slivnici
v soboto, 15. 2. od 9h do 12h.
Predavala bosta dr.Tanja Ozvatič in ak.
prof dr. Jože Krašovec.
MLADINCI IN MLADINKE vabljeni
v soboto ob 19.30h na srečanje v Rače.
Gost bo g. Robi Friškovec. Dobimo se
v Maranati in ob 19.15h se skupaj
odpeljemo v Rače.

21.- 23.2. ali od 28.02 - 01.03. in
povejte ta teden pri verouku.
 V VEČNOST STA ODŠLA
ALOJZ KEBRIČ iz Radizela in
JANEZ VIDOVIČ iz Dobrovc.
Molimo zanju!

LURŠKA MATI BOŽJA in dan
bolnikov. V torek 11.2. je svetovni
dan bolnikov, ki nas vabi k skrbi za
preizkušane brate in sestre.
Spoznanje, kako delati v njihov
blagor, in moč za to delo, izprosimo
sebi in drugim v molitvi. Primerno
je, da se v tej molitvi združimo pri
sv. maši v torek zvečer. Vabljeni.
PALAČA ZA BREZDOMCE

ŠOLSKA MAŠA V SLIVNICI
prihodnjo nedeljo, ob 10.30h.
Sončni žarki imajo vajo ob 9.30h

bo

ŠESTA ZAKONSKA skupina ima
srečanje v soboto 15. 2. ob 20h.

KATEHETSKI SIMPOZIJ v Celju od 12.
do 15. 2. je namenjen duhovnikom in
drugim pastoralnim sodelavcem. V
četrtek, 13. bo predstavljen Alfa
program za izobraževanje odraslih.
V septembru 2020 želimo začeti s tem
programom v Slivnici, zato vabljeni
odrasli, ki želite to bolje poznati.
Povejte (župniku), da potujemo skupaj.
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Vatikanska Palača Migliori, s
pogledom na Trg Sv. Petra, je
odslej zavetišče brezdomcem.
Palača je bila
zgrajena v 19.
stoletju za aristokratsko družino
Migliori. Leta
1930 je palačo
odkupil Vatikan.
Da je palača
postala zavetje brezdomcev je zato,
ker je papež zavrnil preureditev
palače v hotel s 5 zvezdicami.
Kardinal Konrad Krajewski (kar-
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dinal za brezdomce, glej SŽL št
45/2019) je bil zadolžen, da jo

preuredi v zavetišče brezdomcem.
Pri obnovi so brezdomci tudi sodelovali. Kardinal pove: ''Z gradbenim
podjetjem smo naredili dogovor, da
bodo pri obnovi sodelovali brezdomci. Tega se je podjetje najprej
otepalo, pozneje pa so bili zelo
zadovoljni z njihovim odgovornim
sodelovanjem.
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prijaznosti, kajti treba je,
da preko mojega obiska bolniki
srečajo Tebe.
Naj skozi moje oči prepoznajo
Tvoj pogled in kretnje sočutja.
Moj molk bodi izraz spoštovanja.
Naj po molitvi moje srce gori od
ljubezni, kot sta to čutila učenca
na poti v Emavs.
Naj čutim, da mi je podarjen
privelegiran trenutek,
da smem biti poleg tistih,
ki jih Ti posebej ljubiš. Amen.
http://site-catholique.fr/prieres

Palača ima štiri etaže, skupaj 2000
m². V njih so sobe, kuhinja, … in
tudi kapela. Vsak dan razdelijo 250
do 300 obrokov hrane.
''Palača je bila zgrajena za »prince«
in sedaj je postala prav to,'' je rekel
kardinal ob odprtju.
www.infochretienne.com/ 3.2.2020

OBISK BOLNIKOV
Prebivaj v meni, Gospod,
ko bom obiskoval tvoje bolnike.
Naj stojim za Tvojim obrazom,
da postanem prosojen za Tvojo
navzočnost.
Kamor me boš spremljal,
mi nakloni nasmeh iskrene

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
RIBA je žival, ki izredno zraste od
trenutka, ko je ujeta, do trenutka, ko jo
ribič opiše svojim kolegom.
KLADIVO Sodnik: ''Obtoženi, ali
priznate, da ste ubili vašo ženo s
kladivom?'' – Obtoženi: ''Da, gospod
sodnik.'' – Sodnik: ''Priznate, da ste
ubili tudi vaše hčerko s kladivom?'' –
Obtoženi: ''Da, gospod sodnik.'' –
Obtoženčev sosed, ki je tudi sedel v
dvorani: ''Ti lažnivec! Prejšnji mesec
sem te trikrat prosil, če mi posodiš
kladivo, pa si rekel, da ga nimaš.''
RIBA - Ribič se v gostilni dobi s kolegi
in pravi: ''Ujel sem 30 kilogramsko
ribo:'' – Eden od kolegov reče: ''Ne
pretiravaj. Saj sem videl tisto sardelico.
Največ 5 kg ima.'' – Prvi: ''Ja. V triurnem boju z menoj je izgubila 25 kg.''
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