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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA

sv. maše so v cerkvi brez prenosa na Fb –
šmarnice so v Maranati in so prenašane na Fb
- za žive in rajne farane

7.30

NEDELJA, 17. 5.

10.30
12.00
18.00
PONEDELJEK, 18. 5
Janez I. muč/ prošni dan 18.45
ŠESTA VELIKONOČNA
Nedelja turizma

za + Riharda Treplaka (zadušnica)
Šmarnice in sv. maša za duše v vicah /prenos na Fb

za + Milko Režek
Šmarnice v Maranati –prenos na Fb

TOREK, 19. 5.

18.00 za + Marijo Koren

Krispin, rd./ prošnji dan

18.45 Šmarnice v Maranati –prenos na Fb
8.00 za + Franca Šömna / pri Križni kapeli

SREDA, 20. 5.

ČETRTEK, 21. 5.

18.00 za + Jožefa Visočnika in sorodnike
18.45 Šmarnice v Maranati –prenos na Fb
10.30 - za duhovne poklice

GOSPODOV
VNEBOHOD

18.00 za + Alojza Megliča
18.45 Šmarnice v Maranati /prenos na Fb

PETEK, 22. 5.

18.00 za + Ivana Edšida

Marjeta Kasijska

18.45 Šmarnice in sv. maša za duh. poklice / prenos na Fb
18.00 za + Ernesta Koletnika
18.45 Šmarnice v Maranati –prenos na Fb
7.30 - za žive in rajne farane

Hilarij, šk, /
prošnjidan - procesija

SOBOTA, 23. 5.

Servul (Socerb) muč.

NEDELJA, 24. 5.
7. VELIKONOČNA
Nedelja sredstev javega
obveščanja

Slivniški župnijski list
Leto 19, številka 21
6. VELIKONOČNA NEDELJA

ODLOMEK IZ BOŽJE BESEDE

Če vas kdo vpraša za razlog upanja, ki je v vas, odgovarjajte krotko in
spoštljivo, … da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu,
osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo. Če že hoče Božja volja, je
pač bolje, da trpite zaradi dobrih kakor zaradi zlih del.
(1. Pt 3, 15-17)
''JAZ SEM Z VAMI !''
Po Jezusovem vstajenju so apostoli
prehajali od strahu v izolaciji k veselju
oznanjevanja. S tem so hitro postali
tarča nasprotovanja v vseh oblikah,
tudi najbolj krutih. Toda Jezus jim je
dal naročilo oznanjevanja in navodilo,
da na nasilje odgovarjajo z nenasiljem
in ljubeznijo.
Učinek. Nasprotovanje evangeliju je
pospešilo njegovo širjenje. Kamor so
pregnani Jezusovi učenci prišli, tam so
oznanjali vero vanj.

10.30 za + Stanka Predana ter Marijo in Ivana Pregl

12.00 Šmarnice v Maranati / prenos na Fb
DOBROVCE

TOREK, 19. 5.
– prošnji dan
ČETRTEK, 21. 5. Vnebohod

17.00 za + Mirana Brumna
9.00

za + Milana Kline in Benjamina Čandra

KAPLJICA ROSE

Vi, ki se bojite Gospoda:
zaupajte vanj in njegovo
usmiljenje in vaša srca bodo
preplavljena z veseljem.
Henri Perreyve (duhovnik ,+1865 )
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Tolažnik. Prejšnjo nedeljo smo
slišali Jezusove besede: ''Jaz sem pot
resnica, življenje.'' Danes slišimo:
''Prosil sem Očeta, da vam bo
poslal Duha Resnice in Moči, ki bo
vedno ostal z vami.'' Prim. Jn 14,16

Tega Svetega Duha smo prejeli vsi,
ki smo krščeni. V moči tega Duha
smo sposobni živeti pristno krščansko pričevanje sredi nevernega ali
nasprotnega in celo sovražnega
okolja. Apostol Peter naroča. ''Bolje,
da trpite za dobra dela kot za slaba.''
Iz tega vidimo, da zvestoba veri ni
sad človeškega razuma, ampak je
sad ljubezni do Jezusa in ta ljubezen
nam zagotavlja delujočo navzočnost
Svetega Duha. To je sodelovanje z
milostjo. Tega Sv. Duha svet brez
ljubezni ne more prejeti. Prim. Jn 14,17
Jezus obljubi Sv. Duha, ki nas
bo vodil k popolni resnici. Sebe je
predstavil kot Resnico in podobo
Očeta. Človekov razum ne more
priti do resnice o Bogu, do treh
oseb, do smisla vere in smisla prenašanja trpljenja za vero, drugače
kot po ljubezni do Jezusa. Takrat
on lahko vstopi, deluje in človeka
osrečuje tudi sredi trpljenja.
župnik
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužja
od aprila ostanejo v veljavi. Za vstop
v cerkev je odprt samo glavni vhod.
Pod istimi pogoji bodo sv. maše med
tednom tudi na Dobrovcah. Vernike
prosimo, da ob vstopu upoštevajo
navodila:
 zaščitna maska,
 razkuževanje rok (pri vhodu),
 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.
PRVO SV. OBHAJILO bo predvidomo

31. 5. ob 9h pod pogoji splošnih navodil
za sv. maše. Vstop v cerkev bo samo za
člane družin prvoobhajancev.
PROŠNJI DNEVI
Sv. škof Mamert je leta 470 s prošnjimi dnevi, ki so zajemali molitve,
post in procesije, izprosil rešitev od
številnih stisk, ki so tlačile deželo.
Tako nam letošnja epidemija še močneje kaže potrebo po izročitvi našega
življenja in sveta v Božje varstvo.
Dneve pred Gospodovim Vnebohodom bomo obogatili z molivami:
 v ponedeljek bo molitev v župnijski
cerkvi,
 v torek pri sv. maši na Dobrovcah in
 v sredo je naše osrednje obhajanje
prošnjih dni pri Križni
Kapeli.
Letos se bomo ob 8h
zjutraj zbrali na dvorišču pri
družini Pintar, Hočka c. 18
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(pod hribom). V razdalji in z opremo, ki
jo določa zaščita pred morebitno
okužbo (razkužilo za roke bo na
razpolago, udeleženci pa imajo svoje
obrazne maske) bomo med potjo do
Križne kapele molili litanije vseh
svetnikov. Sveto mašo bomo obhajali
pred kapelo (zunaj), da zagotovimo
potrebno razdaljo med verniki. Sedeži
bodo na razpolago.

Vabljeni vsi verniki, ki vam
okoliščine to omogočajo. Molitvam za
blagoslov kmečkega dela, travnikov,
polj, gozdov in tovaniškega dela
bomo dodali izročitev nas vseh
Božjemu varstvu pred nevarnostjo
epidemije.
GOSPODOV VNEBOHOD

Zadnja skrivnost Jezusovega zemeljskega življenja –Vnebohod.
Jezusova sveta človeškost se
dvigne v Očetovo slavo. Zaradi
odhoda so apostoli žalostni, toda ta
žalost je že izraz njihove ljubezni do
Gospoda. Popoln Bog je postal
popoln človek, iz mesa in krvi kot
mi; kako ga ne bi pogrešali.
Jezusov Vnebohod nam predoči še
drugo dejstvo. Izroča nam isto
nalogo v svetu, kot jo je vršil On:
predstaviti božjega otroka. To se ne
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vrši z nekim 'sramovanjem', da smo
Božji otroci, ampak naravnost
izražati veselje, da smo tako
visokega rodu.
Naj nas svet prezira kot Njega,
zaziramo se v nebesa in hrepenimo
po njih. Zato ne iščemo neke tolažbe
in pomilovanja pri Gospodu, ampak
le moč za zvestobo. Tako je delal
Jezus: ''Oče, naj se zgodi!'' in angel
je prišel ter ga krepčal. To se ne
dogaja v kakem človekovem tarnanju, ko se človek smili samemu
sebi, ampak v kontemplaciji,
češčenju, slavljenju Božjega imena!
Jezus je svojo življenjsko pot
začel z Marijo
in jo je končal
v
njenem
naročju.
Izročil nam jo
je, naj bo tudi
naša Mati, ki
nas z
močjo svoje materinske ljubezni, in
svoje predanosti služenja Bogu,
spremlja na praznovanjih, v molitvi,
v smrti – in našem vstopu v nebesa.
https://opusdei.org/fr/article/lascension-du-seigneu
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po katerem si nam dal odrešenje.
Danes se vrača k Tebi,
kjer bo deležen Tvoje slave.
Naše oči ga ne morejo videti,
Toda dobro
vemo, da se je
njegov drugi
prihod že začel.
Njegov odhod ustvarja
v nas neko praznino,
toda vemo, da po naši ljubezni
vnašamo njegov obraz v svet.
Po tej ljubezni prebivamo v njem,
in po Njem prebivamo v Tebi.
Danes nas zbira,
da kot skupnost v Svetem Duhu
Tebi izkazujemo slavo.
François Chagneau

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
MAMA je jezna na sina: ''Sem ti rekla,
da ne hodi na obisk k Eriku. Ta tvoj
kolega je preveč slabo vzgojen.'' – Erik:
''Mama, ker sem jaz lepo vzgojen, ali
lahko torej Erik pride k meni?''
ZDRAVILO – stara gospa prvič pije

K TEBI NEBEŠKI OČE
se danes dviga naša hvalnica.
Naš molk, kot naša pesem
se skupaj s hvalnico vsega
stvarstva dvigata k tebi.
Poklical si k sebi svojega Sina,

whisky. Malo razmišlja in reče:
''Neverjetno! Ta stvar pa ima enaki
okus kot zdravilo, ki ga je moj mož
moral jemati dvajset let.''
MIHEC vpraša: ''Mama, kaj pa naredijo
s starimi neuporabnimi avtomobili?'' –
Mama: ''Veš, vedno se najde kdo, ki mu
uspe to prodati tvojemu očetu.''
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