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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

sv. maše so v cerkvi brez prenosa na Fb –
šmarnice so v Maranati in so prenašane na Fb

SLIVNICA

7.30
NEDELJA, 10. 5.
PETA VELIKONOČNA

- za žive in rajne farane

10.30 za + Franca Fingušta, brata in sestri
12.00 Šmarnična pobožnost v Maranati –prenos na Fb

PONEDELJEK, 11. 5

18.00 za + Vekoslava Škrabla, rodbino Škrabl in Beras

Mamert, šk

18.45 Šmarnice v Maranati –prenos na Fb
za + Antona Lavriča

TOREK, 12. 5.

18.00

Leopold Mandič, red

18.45 Šmarnice v Maranati –prenos na Fb

SREDA, 13. 5.

18.00

Fatimska Mati Božja

18.45 Šmarnice v Maranati –prenos na Fb

ČETRTEK, 14. 5

18.00

Bonifacij, muč

18.45 Šmarnice in sv. maša za duh. poklice /prenos na Fb

PETEK, 15. 5.

17.00

za + Jožefo Korošec (osmina)

Izidor, kmet /
Zofija muč

18.00

za + Ivano in Aleša Vrečko

18.45 Šmarnice v Maranati –prenos na Fb

SOBOTA, 16. 5.

18.00

Janez Nepomuk

18.45 Šmarnice v Maranati –prenos na Fb

NEDELJA, 17. 5.
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Slivniški župnijski list
Leto 19, številka 20
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ODLOMEK IZ EVANGELIJA
Jezus je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor
je videl mene, je videl Očeta. …... Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in
Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe;
ampak Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. «
(Jn 14,9-10)
POT DOMOV - K OČETU

za + Romana Kranerja in vse pok. Kranerjeve
za + Vido Podergajs (zadušnica)

za + Ano in Marijo Greif

7.30

- za žive in rajne farane

10.30

za + Riharda Treplaka (zadušnica)

Jezusov poslovilni govor pred odhodom v smrt in vstajenje je apostolom
vzbudil žalost. Toda Jezus ne gre v
neznano. On se vrne ''domov'' k Očetu.
Sam ne kaže žalosti zaradi ločitve od
svojih ''kolegov'', ki so ga spremljali na
zemeljskih potovanjih, toda ne pozabi
jih, saj gre ''da jim pripravi prostor''.
Lahko bi rekli, da gre v veselje, ki bo
dopolnjeno, ko bodo ti njegovi zvesti
spremljevalci pri njem.

12.00 Šmarnice in sv. maša za duše v vicah /prenos na Fb
DOBROVCE
Sv. maš na Dobrovcah ne bo, dokler ne bo večje sprostitve ukrepov glede
prostora med verniki.
Izdal: Župnijski urad Slivnica;
KAPLJICA ROSE
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;

Z močjo molitve boste
dobili vaše bitke.
Bog je vedno zmagovalec,
držite se ga.

www.adoredieu.com/Citation
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Odgovarja: Jože Šömen, župnik
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Pri Očetu je popolnost, tam je cilj.
Filipa (tudi druge) mika videti Očeta.
Jezus se nadpovprečno razodene:
''Če vidiš mene, vidiš Očeta.''
/Kakšen Oče, takšen Sin/. Jezus je
edina podoba Očeta in edina pot k
Očetu. Vsi človekovi poskusi, da bi
srečal Očeta so rodovitni samo

preko Jezusa. On je prišel zato, da
nam Očeta razodene in pokaže
Njegov ''obraz'', ki je Ljubezen.
Odslej o Očetu lahko govorimo
samo ob upoštevanju Jezusa iz
Nazareta. ''Kdor veruje v Sina, ima
Očeta in Sina. In ''Kdor ima Sina, bo
vršil dela, ki jih je vršil Sin''.
Slednje Jezusove besede pa so že
poslanstvo: oznanjati odrešenika
Jezusa. Sedaj smo mi na vrsti, da
svetu razodevamo Očetovo dobroto
in pot do Njega, torej Jezusa.
Apostoli so se po Binkoštih takoj
podali na delo oznanjevanja. Vsak
s svojimi talenti, kar je zahtevalo
od njih iskanje rešitve za sodelovanje, ki ni bilo vedno lahko. To
je prineslo tudi postavitev nove
službe: diakoni. Naprej je to
zahtevalo sprejetje ljudi drugih
kultur. Pri vsem tem jih je
Gospod podpiral; da so le sprejemali navdihe Svetega Duha.
Model za vse čase!
župnik
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužja
iz prejšnjega tedna ostanejo v veljavi.
Za vstop v cerkev je odprt samo
glavni vhod. Vernike prosimo, da ob
vstopu upoštevajo navodila:
 zaščitna maska,
 razkuževanje rok (zadaj na steni),
 razdalja vsaj 1,5m za tiste, ki niso iz
istega gospodinjstva. To razdaljo je
treba
upošteva
tudi pri pristopu k
sv. obhajilu in ob
izhodu iz cerkve.
KRSTI
bodo
podeljeni izven
sv. maše. Starši, ki ste že imeli izbran
datum, pa krsta ni bilo, pokličite, da
določimo novi datum.
POROKE se podelijo pod istimi pogoji
kot se darujejo sv. maše.
POGREBI se vršijo po navodilih pogrebnega podjetja, maše zadušnice pa se darujejo pod istimi pogoji kot ostale sv. maše

bo
predvidomo 31. 5., kot je bilo načrtovano, vendar pod pogoji splošnih
navodil za sv. maše.
PRVO

SVETO

OBHAJILO

OBNOVA ŽUPNIŠČA Vreme je malo

zavrlo delo, fasada bo
izvedena v prihodnjih dneh.
Delo spremljajmo z molitvijo. Dobrodošel pa je vsak dar, ki ga
boste za to delo namenili. Boglonaj!

VEROUČENCI naj spremljajo šmar-

nice na Fb. V četrtek in v
nedeljo je tudi sv. maša, da
bi jo spremljali veroučenci.
Ko se bo odprla šola, bodo
veroučenci dobili novodila.

KRISTJANI NA KITAJSKEM
Krščanstvo je na Kitajsko prišlo
l. 1552 in se širilo v notranjost.
Danes je na kitajskem 108 škofij.
Leta 1957 si je komunistična partija
želela podrediti katoliško Cerkev in
je ustanovila Združenje katoliških
domoljubov Kitajske (CPAC).
Izvajala je pritisk na duhovnike, da
so vstopali v CPAC in obljubili
''zvestobo domovini'' (dejansko
Komunistični partiji) in s tem zavrnili
zvestobo Svetemu
sedežu. Uradno je
lahko delovala le
Cerkev včlanjena v
CPAC. Partija je nastavljala škofe.
Zvesti katoličani, od vernikov do
škofov, so se podali v ilegalo, oz.
''skrivno Cerkev''. Ob koncu stoletja so
se razmere izboljšale. Z nastopom
sedanjega voditelja (leta 2013) pa se
pritisk na Cerkev samo stopnjuje.
Čeprav je leta 2018 bil dosežen
dogovor med Vatikanom in Pekingom,
da Vatikan lahko odkloni soglasje pri
imenovanju škofov, pritisk raste.

Bitter Winter (Magazin o krščanstu
poroča da kitajska
varnostna služba hoče z mučenjem
pridobiti duhovnike za CPAC.
Primer v škofiji Mindong: Duhovna Kitajskem)

 V VEČNOST JE ODŠLA
JOŽEFA KOROŠEC s Sliv. Pohorja.
Molimo zanjo!
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nik p. Huang (pa tudi drugi) je 2.
aprila bil prijet. Varnostna služba ga
je štiri dni mučila. Na začetku 24 ur
neprekinjeno zasliševanje, sledilo je
zprtje med 4 stene z močno
svetlobo, da ni mogel spati. Izsiljevali so podpis pristopa v CPAC.
Ponudili so mu vsoto 6500€, če
pridobi še drugega duhovnika, da se
pridruži. Izčrpan do konca, je p.
Huang podpisal pristop.

P. Huang je obžaloval podpis in
se podal v ''skrivno cerkev''. Neki
drugi duhovnik je odklonil podpis,
in je kmalu bil zaplenjen del
premoženja
njegovemu bratu.
Drugim so grozili, če odklonijo,
bodo njihovi sorodniki ob službo.
Eden od vladnih uslužbencev je
tudi pojasnil: ''Moji nadrejeni
pravijo, da se lahko poslužim vseh
sredstev za dosego podpisa, če je
treba, pa lahko tudi kdo izgine.''
www.infochretienne.com/1.5.20

GOSPOD, USMILJENO POGLEJ
na svojo Cerkev. Okrepi jo,
razširi jo, in v vsakem času bodi
njen zaščitnik pred njenimi
vidnimi in nevidnimi sovražniki.
Vsemogočni Gospod, prosimo te,

prisluhni nam in ne bodi
počasen v svojem usmiljenju.
V svojo slavo si ustvaril svet in za
brezmejno veselje. Daj, da se
tisti, ki se ti upirajo, spreobrnejo
in Te slavijo z iskreno vero
skupaj z veroujočimi brati.
Vsemogočni odrešenik, ne bodi
počasen v svojem usmiljenju.
Kot si nekoč naklonil usmiljenje
Savlu, preganjalcu Cerkve in iz
njega naredil apostola Pavla, tako
v času današnjih stisk izkaži
milost tistim, ki sovražijo
tvoje verne; in ne bodi
počasen v vsojem usmiljenju.
www/hozana.org/communaute/12-pour-les-chre

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
BOSANEC pride k okulistu. Ta mu
pokaže tablo s črkami: C Z W X N Q Y
S T C Z in reče : ''Lahko tole preberete?''
– Bosanec: ''Ja, poznam tega tipa.''
KOSILO – Mihec: ''Glej mama, oni
gospod pa je juho z vilicami.'' – Mama:
''Tiho bodi in ne govori o tujih ljudeh.''
– Mihec: ''Glej mama, oni gospod pa
pije iz vaze.'' – Mama: ''To ni naša
vaza.'' – Mihec: ''Zdaj pa ta gospod je
podstavek za pivo.'' - Mama: ''Mihec,
vrni gospodu očala, pa bo mir.''
NA PLAŽI ena gospa reče sosedi: ''Je to
vaš sin, ki zdaj meče mivko v mojo
kopalno torbo?'' – ''Ne moj sedaj preverja, če vaš radio deluje pod vodo.''
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