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11 navadna nedelja

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA
NEDELJA, 14. 6.
11. MED LETOM

- za žive in rajne farane

9.00

- v zahvalo za veroučno leto
za + Jožefo Mum

Telovska procesija

18.30 za + Marijo Cebe

Vid, muč
TOREK, 16. 6.

18.30

Beno iz Messina, šk
SREDA, 17. 6.

18.30

Rajner, samotar
ČETRTEK, 18. 6.

18. 30

Elizabeta i zSchönaua
PETEK, 19. 6.

18.30

Brezmad. Srce Marijino
NEDELJA, 21. 6.
12. MED LETOM

18.30

7.30
10.30

Jezus je rekel učencem: »Spotoma oznanjajte: ›Nebeško kraljestvo
se je približalo.‹ Bolnike ozdrávljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte,
hudobne duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajájte.«
Mt 10,7-8

molitev za misijone

ZASTONJ PREJETO in DANO

- za zdravje
molitev za družine

za + Antona Lavriča
molitev za duh. poklice

za + Marijo Čuček
češčenje Najsvetejšega

za + Vido Podergajs

Kakšno vlogo iz evangelija imamo?
Smo apostoli? Smo ovce? Imamo kaj
kar bi lahko podarili, ali imamo
potrebo, da prejmemo?
Oboje drži. Včasih prejemamo,
včasih dajemo. In vedno prej prejemamo in potem šele lahko dajemo.

- za žive in rajne farane

Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu
za + Alojza Fingušta

Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu

DOBROVCE
SREDA, 17.6
NEDELJA, 21. 6. -

17.30 za + Branka Pahiča (osmina)
za + Alojza Velišček in Alojza Pleteršek
9.00 Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu

KAPLJICA ROSE

Ko mi je Gospod dal brate,
mi nihče ni pokazal,
kako naj z njimi ravnam.
Vsemogočni mi je samo razodel,
da moram slediti Evangeliju.
Sv. Frančišek Asiški
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ODLOMEK IZ EVANGELIJA

za + Terezijo Mohorko

SRCE JEZUSOVO
SOBOTA, 20. 6.

Slivniški župnijski list
Leto 19, številka 25
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7.30

10.30

PONEDELJEK, 15. 6.

sv. maše so v cerkvi

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 močno poudari, da se to
dela ZASTONJ. Božja Beseda in
zakramenti NISO ZA PRODAJO.
Zakaj je Jezus v tem tako odločen?
Če jaz kupim, recimo knjigo,
pomeni, da je knjiga postala moja
lastnina. Prodajalec dobi denar, jaz
imam knjigo in 'sva si bot'. Če pa
meni nekdo knjigo podari zastonj,
med nama nastane nadmaterialna, duhovna vez. Ko sprejmem
dar, sprejmem osebo.

Zakaj včasih kdo noče sprejeti
daru? Ker noče sprejeti tiste osebe.
Tudi kdor sprejema darila, osebe
darovalca pa ne sprejema, misleč da
bo s tem obogatel, ga dejansko ta
darila ne osrečijo, tudi če so še tako
velika. To je revščina in žalost
matrerializma.
Božja beseda, in enako zakramenti,
so DAR BOGA, zato ob sprejetju
Božje besede nastane duhovna vez
med Bogom in človekom, prejemnikom. Tako razumemo, da se božja
beseda in zakramenti ne prodajo (dar
za materialne stroške je že povsem
druga reč). Zato nikoli nihče ne
''plača sv. maše'', ampak ''izroči dar''
za Božjo čast in za stroške (tudi če
nekdo naroči sv. mašo brez vsakega
daru, je duhovnik dolžan sv. mašo
darovati).

Oznanjati Božjo besedo je torej
izročanje
prejete
zveličavne
Besede - 'delo poštarja'. To so
apostoli in v to službo smo
poklicani vsi kristjani.
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.
To razdalijo upoštevajmo ob pogovorih, ob vstopu v cerkev in pri
obhajilu. Duhovnik
ima
pri
obhajanju vernikov masko, ker se
jim približa; prav
je, da podobno ravnajo tudi verniki.
Na Dobrovcah bo prihodnjo nedeljo
tudi sv. maša. Vernike prosimo, da se
ob zasedbi razpoložljivih sedežev v
cerkvi poslužijo sedežev zunaj, kjer bo
priložnostna streha in zvočnik. Obhajilo bodo lahko prejeli tudi zunaj.
DRUGA ZAKONSKA skupina ima
srečanje v petek, 19. 6. ob 20h v spodnji
dvorani.
NOVI KRISTJAN
FRANKO ČUŠ iz Orehove vasi.
Srečnim staršem čestitamo!
S SEJE ŽUPNIJSKEGA SVETA Na
seji v ponedeljek 8. 6. so člani sklenili:
1 SPOVEDNIK Za naše duhovno življenje bo prihodnjo
nedeljo, 21. 6. na
razpolago spovednik,
(p. Marjan Kokalj).
Ker spovednica mora biti dobro
zračena, bo spoved v novem župnišču.
Pri vratih bo vse označeno.
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2.

POSVETITEV JEZUSOVEMU IN
MARIJINEMU SRCU. V času epide-

mije je nadškof Stanislav Zore izvršil
povetitev slovenskega naroda Jezusovemu Srcu. Ker
takrat mnogi verniki
niso mogli sodelovati, bomo prihodnjo nedeljo pri vseh
sv. mašah to z verniki
za našo župnijo
ponovili oz. obnovili. Ob 10.30h bo z
nami tudi g. Srečko Fras, predsednik
Združenja posvečenih Jezusovemu in
Marijinemu srcu.
Na posvetitev se pripravljamo z
devet-dnevnico, ki jo molimo te dni
po večerni sv. maši.
3. LJUDSKI MISIJON . V naši župniji
bo prihodnje leto od 11. do 21. marca
ljudski misijon z namenom, da poživimo in utrdimo versko življenje. Do
takrat bo za nas čas priprave in bomo
vsak dan tudi molili za uspeh misijona.
4. ORATORIJ bo izveden v dneh od
ponedeljka 6. julija do petka 10. julija
in se omeji na sprejem 50 otrok
osnovnošolske starosti.
Otroke prijavijo starši, ki tudi podajo
izjavo, da otrok zadnjih 14 dni ni bil
bolan, ne v stiku z osebo okuženo z
virusom Covid 19.
''ZAUPAM, ZATO
SI UPAM'' je geslo
letošnjega Oratorija,

katerega glavna junakinja oz. vzornica
je
svetopisemska
žena, kraljica Estera.
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Z ozirom na nevarnost okužb z
virusom bo program nekoliko drugačen
kot smo ga bili navajeni.
 V VEČNOST JE ODŠEL
BRANKO PAHIČ iz Dobrovc.
Molimo zanj!

OBNOVA ŽUPNIŠČA Stanje lahko
vidite neposredno. Zunanjost je
končana, oprema prostorov pa bo še
ene naša skrb.
Načrtujemo, da bo Kardinal dr.
Franc Rode, gost na župnijskem
prazniku, župnišče blagoslovil.

Bogu hvala in hvala vsem vam, dragi
verniki, ki ste se žrtvovali in delo
podpirali s svojimi darovi, nekateri
pa tudi tudi s svojim delom.
žpk
OB POGLEDU NA MNOŽICE,
Gospod Jezus,
si čutil usmiljenje, ker so bili kakor
ovce brez pastirja.
Danes zadeva ni drugačna.
Tudi mi smo potrebni usmiljenja,
lačni in žejni smo resnice in ljubezni.
Gospod Tvoje ljudstvo premetavajo
razni nauki, ker ima šibko poznanje
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Boga in se utaplja v oceanu
nevednosti.
Daj nam pastirjev po svojem srcu, ki
bodo pripravljeni dati življenje za
ovce.
Prebudi preroke, napojene z Bogom,
da bodo luč v temi sveta.
Vzgajaj preroke, ki bodo znamenja
Božje prisotnosti v tvoji Cerkvi,
znamenje Tvoje moči in Tvojega
usmiljenja.
Obnovi karizme modrosti voditeljem,
tvojim služabnikom v duhovniški in
škofovski službi,
da bodo pozorni na bolečine
in rane Tvojih otrok
in jih dali prvotno dostojanstvo.
Gospod, naj Ti številni mladi rečejo:
‘’ Tukaj sem, da izvršim Tvojo voljo.''
Ephata, Cursillos-ca

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ŽEJA – učitelj reče gospe Novakovi:

''Vaš ima veliko žejo po znaju. Je to po
vas, ali po vašem možu?'' – Novakova:
''Od vsakega pol: po meni ima znanje,
po možu pa žejo.''
GOST: ''Natakar, ta juha je kot pomije,

krompir je razkuhan, zrezek pa žilav
kot podplat.'' - Natakar: ''Žal mi je, naš
kuhar je bolan. '' – Gost. ''Kdo pa potem
kuha?'' – Natakar: ''Naša pomivalka.''
NAKUP: Ko žena gre nakupovat, je
nikoli ne vprašaj, koliko je potrošila.
Vprašaj jo, koliko je prišparala.
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