19. nav. nedelja

9. avgust 2020

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA

Pri obeh mašah porcijunkulski odpustek

NEDELJA, 9. 8.
19. med letom - porcijunkula

LOVRENC, diakon, muč
TOREK, 11. 8.

Klara (Jasna) asiška, red ust
SREDA, 12. 8.

10.30 za Anteja Crnjaca
Molitev za Bejrut in trpeče po svetu
18.30 za + Franca Furha
- v zahvalo

18.30

ČETRTEK, 13. 8.
PETEK, 14. 8.

Maksimilijan Kolbe, muč
- MARIJINO

VNEBOVZETJE

NEDELJA, 16. 8.

molitev za družine

za + Anico Štancer
molitev za duhovne poklice

18.30

za + Antona Lavriča
češčenje Najsvetejšega

7.30

- za žive in rajne farane

10.30

za + Alojza Greifa

7.30

20. med letom

- za žive in rajne farane
za + Andreja Pahiča

10.30

Elija išče zaščito. Tam ''ob robu
votline'' doživi prehodno izkustvo
Božje navzočnosti. To je podoba
''kamrice srca'' kjer se odkrivajo
dimenzije večnosti.
Vsak je povabljen, da se spusti ''v
votlino svojega srca'', ki je na eni
strani odprto vsem mogočim vetrovom sveta, na drugi strani pa
neskončno ljubečemu Bogu.

DOBROVCE

NEDELJA, 9. 8.
19. med letom
SOBOTA, 15. 8. - MARIJINO
VNEBOVZETJE

NEDELJA, 16. 8.
20. med letom

za + Antona Pleteršek ter rajne iz
družin Pleteršek in Sagadin

9.00

10.00 - za krajane Skok, Dr. Dvora in Dobrovc
9.00

za + Nežo Sardinšek

KAPLJICA ROSE

Od vseh virov energije
je toplina človeškega srca
njacenejši vir.
https://citation-celebre.leparisien.fr/
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ODLOMEK IZ EVANGELIJA
Valovi so čoln premetavali... Ob četrti nočni straži je Jezus hodil
po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po
jezeru, so od strahu zavpili. Jezus pa je rekel: »Bodite pogumni!
Jaz sem. Ne bojte se!« Mt 14,19
VEDNO IN POVSOD NAVZOČ

za + Ivano Vrečko

18. 30

Poncijan, papež

Leto 19, številka 33
19. NEDELJA MED LETOM

molitev za misijone

18.30

Ivana Šantalska, red

Slivniški župnijski list

- za žive in rajne farane

7.30
18.00

PONEDELJEK, 10. 8.

SOBOTA, 15. 8.

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

Z istim 'ključem' odprimo današnji
evangelij. Po pomnožitvi kruha
ljudje hočejo Jezusa za kralja. Tudi
apostole zajame ta skušnjava, zato
jih Jezus pošlje ''na drugo stran'', on
sam pa gre molit na goro, kjer je v
polni edinosti z Očetom in hkrati
spremlja apostole izpostavljene viharju na jezeru. To je on: ''Izšel sem

iz Očeta in prišel na svet.'' (Jn 16,28)
To je Jezus, ki je Očetu Sin, in
hkrati človeku brat. Ko je z Očetom,
nas ne zapusti in ko je z nami, se ne
oddalji od Očeta. Ta skromni nagovor: ''Ne bojte se, jaz sem,'' je razodetje Boga iz gorečega grma pred
Mojzesom. Veliki Božji ''JAZ
SEM'', se ponižno postavi v bran
človeku ''Z VAMI VSE DNI''.
Božji ''Jaz sem!'' ne vnaša strahu,
ampak mir. Po molitvi Jezus vnaša v
človeško izkušnjo strahu in negotovosti izkušnjo miru iz Božje
navzočnosti. Apostoli po molitvi
zaznavajo Božjo navzočnost in
skrb tudi takrat, ko ga ne vidijo z
očmi. S tem spoznavajo, da brez
Jezusove pomoči ne morejo doseči
drugega brega; kar pomeni tudi
'drugi breg življenja', oz. nebesa.
Resnična, prava molitev človeka
ne loči od bližnjega in bližina
sočloveku ga ne odaljuje od Boga.
župnik
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EPIDEMIJA Navodilo za bogoslužje
ostane isto:  razkuževanje rok,

 zaščitna maska obvezna,
 razdalja vsaj 1,5m.
 ob udeležbi več kot 10 oseb pri
maši navzoči oddajo
svojo telefonsko štev.,
ki jo župnik hrani 30 dni.
V
primeru
zaznane
okužbe za tisti dan,
številke
tistega
dne
župnik posreduje pooblaščeni instituciji.

ŽUPNIJSKI SVET Seja
celotnega župnijskega
sveta bo v ponedeljek,
10. avgusta ob 19h.
MOLITEV - V Bejrutu je eksplozija
prizadela mnogo ljudi. V afriških državah Burkina Faso, Mali, Nigerija in
drugod islamisti pobijajo kristjane...
V ponedeljek ob 18h bomo molili za
vse žrtve nasilja in trpeče po svetu.
NA DOBROVCAH bo obhajanje
Vnebovzete,
zavetnice
cerkve, na praznik, v
soboto, 15. 8. ob 10. uri.
Gost bo p. Janez Potočnik
SDB. Ker velja prepoved za
druženje s prigrizkom, bo
navzočim ponujena samo pijača.
Udeležence prosimo, da upoštevajo
predpisano razdaljo med osebami tudi
med pogovorom na prostem.

FASADA ŽUPNIŠČA Z zelo pozitivnim odzivom vernikov smo
znižali dolg z 6.893,-€ na 3.500,-€.
Darovali so: ena družina 1000,-€;
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ena družina 292,-€; 3 osebe po 100,€; darovanje ob nedeljah 252,-€ in
281,-€, darovanje na prvo nedeljo v
avgustu
pa
928,-€; nekaj
darov je bilo
tudi ob krstih in
pogrebu.
Vsem darovalcem iskreni Boglonaj!

9. avgust 2020
Sv. Janez Pavel II. je zapisal: ''Velika in
junaška je poslušnost v veri, ki jo je
Marija izkazala nedoumljivim Božjim
naročilom. Po taki veri je v polnosti
pridružena
Kristusu
tudi
v
netrohljivosti.''

''KO NA ZEMLJI SI ZASPALA,

SI V NEBESA SE PODALA''
Marijino vnebovzetje je med
mlajšimi pa med najbolj slovesno in
množično obhajanimi Marijinimi
prazniki. Mnogi ljudje se ob tem
prazniku izročajo njenemu varstvu
posebej ob negotovi prihodnosti. Leta
1950, ko je papež Pij XII. razglasil
dogmo o Marijinem Vnebovzetju je
poudaril naslednje: ''Ta praznik nas ne
spominje le tega, da Marijino telo ni
trohnelo in razpadlo, ampak predvsem
njeno zmago nad
smrtjo in je deležna
nebeške slave po
vzoru njenega edinega Sina Jezusa''.
Kar nam ob tem
prazniku Cerkev v
prvi vrsti približa, je
Marijina
nebeška
slava. Na drugem
mestu je varstvo, ki jo naklanja svojim
zemeljskim otrokom.
V svoji popolni poslušnosti Božji
besedi se je dala voditi Svetemu Duhu
in tako je postala prva angažirana
kristjanka v boju med zlom in milostjo.

Kot popolna služabnica Božje
milosti, pa je sedaj nam na razpolago, da nas vodi, spodbuja, varuje v
našem boju z zlom in nam pomaga
da naše zmage. To je temelj našega
osebnega izročanja njenemu varstvu
in vzporedno tudi izročanje družin,
naroda in sveta v njeno zaščito.
Ta korak posvetitve sebe in naroda
Njej bomo na praznik tudi naredili.
MARIJA, MATI LJUBEZNI,
tukaj smo pri tebi
z našimi radostmi in z željo,
da bi ljubili in bili ljubljeni.
Pri tebi smo obremenjeni s težo
dneva in z revščino, nasiljem in
vojnami sveta.
Toda ljubezen je močnejša.
Verjamemo vanjo, kajti Bog je
ljubezen in ti si nam rodila
Boga Ljubezni.
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Naj se naše družine in
narodi sveta odprejo tej ljubezni,
si delijo dobrine,
odpuščanje in spravo.
Mati ljubezni, prosi
za vso človeško družino,
podpiraj vse, ki si prizadevajo
za pravičnost in mir.
Izprosi nam milost
zvestobe evangeliju,
da bomo obrodili sadove,
ki ostanejo večno. Amen.
/www.catholique-nancy.fr/
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
VARNOST  Ne potujte z avtom, kajti
20 % avtomobilskih nesreč je s smrtnim
izidom.  Ne ostajajte doma, kajti
vsako leto se 17% vseh nesreč zgodi
doma. Ne potujte z vlakom, ali
letalom, saj pozvročita 16% vseh
nesreč.  Ne hodite po cesti, 16%
smrtnih nesreč se zgodi nad pešci.
 Nasprotno pa se samo 0,001% vseh
nesreč zgodi v cerkvah, torej ne
kolebajte, da bi šli k sveti maši.
www.chretiensaujourdhui.com/bible-et-hum
SKRBI – Ona: ''Dragi, ko greš na

službeno potovanje me vedno zelo
skrbi.'' – On: ''Toda draga, saj vedno
pridem celo prej kot obljubim.'' – Ona:
- ''Ravno zaradi tega me skrbi.''
ŽENE – Neki mož je sedel v zaporu, ker
se je istočasno poročil s 4. ženami.
Zaporniški kolega ga vpraša: ''Pa si tu,
ker si bil kaznovan, ali si na oddihu?''
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