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Medard, šk
TOREK, 9. 6.

Primož in Felicijan, m
SREDA, 10. 6.

Bogumil Poljski, šk

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

sv. maše so v cerkvi brez prenosa na Fb –
šmarnice so v Maranati in so prenašane na Fb
7.30 - za žive in rajne farane
9.00 za + Franca Gerečnika
10.30 za + Franca Lobnika
18.30 za + Jožeta Lobnika (osmina)
18.30
18.30

ČETRTEK, 11. 6.

10.30

SVETO REŠNJE
TELO in KRI

1830

za + Martina Auguština, starše, 3 brate in sestro
za + Anteja Crnjaca
molitev za družine

za + Ivana in Marijo Mlakar ter Terezijo Godec
- za duhovne poklice

18.30

molitev za duh. poklice

za + Franca in starše Breznar, Katjo in
Branka Voda ter pok. Otičeve in Štajnkove
češčenje Najsvetejšega

SOBOTA, 13. 6.

Anton Padovanski,
red, cer. uč.
NEDELJA, 14. 6.

10.30

Pri sv. Arehu na Pohorju
za + Ivano in Friderika Visočnika

18.30

za + Anico Štancer

7.30

- za žive in rajne farane

9.00

11. MED LETOM
10.30

za + Jožefo Mum
po sv. maši Telovska procesija

TOREK, 9. 6.
ČETRTEK, 11. 6. - Telovo

17.30 za + Janeza Vidoviča
17.30 za + Franca Jezo
9.00 za + Andreja Pahiča

KAPLJICA ROSE

Danes se ne pozabi zahvaliti
Bogu. On te zjutraj ni pozabil
prebuditi iz spanja.
www:citation+sur+la+fidelite
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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
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ODLOMEK IZ BOŽJE BESEDE

Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega
Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil,
ampak bi imel večno življenje.
Jn 3,16

BOG JE SVETA TROJICA –
PREDVSEM PA LJUBEZEN
Cerkveno leto nam skozi praznike
razodeva Boga, kar dosega vrhunec v
prazniku Svete Trojice. Bog nam
razodene svojo troedinost. S tem pa
človek spozna, da Božja veličina
presega zmožnosti človeškega razuma.

- v zahvalo za veroučno leto

DOBROVCE
PONEDELJEK, 8. 6.

Leto 19, številka 24
NEDELJA SVETE TROJICE

molitev za misijone

PETEK, 12. 6.

Eskil, muč.

Slivniški župnijski list

Stara zaveza Boga ni spoznavala z
govorjenjem o Njem (filozofijo) ampak
v poslušanju Boga in s češčenjem.
''Poslušaj, Izrael: GOSPOD je naš Bog,
GOSPOD je edini! Ljubi GOSPODA,
svojega Boga, z vsem srcem, z vso
dušo in z vso močjo!'' (5 Mz 4,1; 6,4-6 itd.)

To je dejansko ključ za poznavanje Boga. Pred to metodo odpove
vsa grška in latinska filozofija.
Apostol Janez je zapisal ''definicijo''
Boga z: ''Bog je ljubezen.'' (1 Jn 4,8).

Bog je ustvaril človeka po svoji
podobi. Boga Stvarnika je človek
najprej zaznal in Njegove
ljubezni. To ljubezen pa je lahko
zaznal ker je bil tudi ustvarjen s
sposobnostjo ljubiti. Dokler je
človek sprejemal Njegovo ljubezen
in ga ljubil, je bil v raju. Izguba raja
ni 'prehod neke ograje', ampak
prekinitev ljubezni do Boga.
Naše spoznavanje Boga je vezano
na ljubezen do Njega. Razmišljanje
o Bogu brez ljubezni do Njega, vodi
v napačno podobo o Njem. Šele
ljubezen, ki je vedno vezana na
odnos do druge osebe, nam daje
spoznanje Boga, ki je vedno v ljubečem odnosu do sebe in do ljudi.
V ljubezni do Boga človek zaznava tudi Njegovo navzočnost v
sočloveku in je nemogoče ljubiti
Boga, ne da bi ljubil tudi
sočloveka, (prim 1 Jn 4,20).
Bolj ko človek goji ljubezen do
Boga, bolj ga spoznava.
župnik
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužja
ostanejo v veljavi:
 razkuževanje rok,
 zaščitna maska, ali
 razdalja vsaj 1,5m za tiste, ki niso iz
istega gospodinjstva.
SVETE MAŠE Od ponedeljka, 8. 6.

naprej bodo sv. maše med
tednom v Slivnici ob 18.30h,
na Dobrovcah pa ob 17.30h.
ŽUPNIJSKI SVET Gospodarski in
pastoralni ima s škofovim odlokom
podaljšan mandat za eno leto. Izbor
novih članov bo prihodnje leto.

Seja
celotnega
župnijskega sveta
bo v ponedeljek,
8. junija ob 19h.
VEROUK na Dobrovcah pridejo po
rednem razporedu, da dobijo spričevala in priložnost za
spoved.
VEROUK
v
Slivnici je za
vse razrede po
rednem
razporedu za prejem spričeval in imajo
priložnost za spoved.
Zahvalna sv. maša za veroučno in
šolsko leto bo v nedeljo, 14. 6. ob 9h.
Isto zahvalo bomo Bogu izrekli tudi
ob 10.30h. Veroučenci skupaj s starši
vabljeni, da se udležite ene od dveh sv.
maš. Najbolje je, da sedite skupaj v isti
klopi, zaradi pravil razdalje med
osebani.
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''ZAUPAM, ZATO SI UPAM''
je geslo letošnjega Oratorija, ki ga
bomo izvedli v dneh od 6. do 11. julija.
Z ozirom na
nevarnost okužb z
virusom…
bo
program nekoliko
drugačen kot smo
ga bili navajeni.
Navodila
bomo
dobili prihodnji teden.
Glavna junakinja oz. vzornica je
svetopisemska žena, kraljica Estera.
ROMARSKI SHOD PRI SV.
AREHU bo v soboto, 13. 6. na god

sv. Antona Padovanskega.
Sv. maša bo
ob 10.30h.
Vabljeni na to
romanje, kjer
se srečamo z
verniki
in
duhovniki sosednjih župnij.
Za družine, zakonske skupine in
posameznike je to lahko izlet v naravo in hkrati duhovna obogatitev.
TELOVSKA PROCESIJA
bo prihodnjo nedeljo
po sv. maši ob 10.30h.

Koncil v Tridentu je leta 1563
procesijo potrdil kot ''Javno ljudsko
izpoved vere v resnično navzočnost
Jezusa Kristusa v Sv. Evharistiji.''
Od takrat se verniki v počastitev
Najsvetejšega zakramenta podamo
na molitveno pot, s prošnjo, da Jezus
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blagoslavlja naše življenje.
Sv. hostija v monstranci je središče
procesije.
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Kadar te nagovorimo,
se nikoli ne obrneš od nas.
Kadar Ti radostno pojemo,
ali ko jokamo pod našo stisko,
nas ti poslušaš,
z nami si v vsem kar doživljamo.
Vedno ohranjaj v nas živo molitev:

Kot je Jezus za nas javno umrl na
križu, se javno daruje v sv. maši, ga
tudi mi javno častimo.
Kadilo, ki spremlja procesijo
predstavlja ''naše molitve, ki se kot
kadilo dvigajo k Bogu.'' (Ps 142,2).
Baldahim, ki ga nesejo štirje
zaupanja vredni verniki, ponazarja
priznanje Jezusovega veličastva in
naše skrbi, da bomo sredi med nami
ohranjali njegovo čast.
Kapelice ob poti so počivališče za
Gospoda. Njemu, ki ni imel kamor
bi glavo naslonil, nudimo prostor.
Tako sprejet, pa nam deli blagoslov.

- ko smo umirjeni ali v jezi,
- v odpovedi ali v upornosti,
- vedno nam daj moč moliti.
Le tako bo odnos med nami
in teboj
ohranjen
ter bo
rastel
v tem
svetu
in v
večnosti. Amen.
www.trinitaires.org/spiritualite/

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
VERA – ''Moji starši me obravnavajo
kot Boga. Ne verjamejo vame.''

SLAVLJEN BODI, NAŠ GOSPOD

KOLEGICI se srečata: ''Tvoj mož je

Ti si Bog, ki bdi nad nami,
od jutranjega vstajanja
do leganja k počitku,
ko smo na poti ali v domovih,
nikoli nismo sami.

zadnjič rekel, da ima doma pasje
življenje.'' – ''Pa veš, da to povsem drži.
Pride domov z umazanimi nogami,
hodi vsepovsod, se vrže na kavč, nekaj
časa renči, potem pa se spravi jest.''

Slavljen bodi Bog,
ker nas vedno poslušaš.

POLICAJ blondinki piše listek za

kazen. Ona reče: ''Saj lepim dekletom
ne dajete kazni, kajne?'' – Policaj: ''Ja,
lepim ne dajemo,'' in piše naprej.
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