21. nav. nedelja
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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA

- za žive in rajne farane
za + Katjo in Branka Voda, ter pok.
10.30
Breznarjeve in Otičeve
7.30

NEDELJA, 23. 8.
20. med letom - Sv. Rok
PONEDELJEK, 24. 8.

NATANAEL, apostol
TOREK, 25. 8.

Ludvik IX., franc. kralj
SREDA, 26. 8.

Ivana Bichier, red. ustan.

Monika, mati sv. Avguština
Avgustin, šk, cer. uč

Mučeništvo Janeza Krstnika

22. med letom

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska
vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar
koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih;

18.30

za + Jožeta Lobnika

18.30

za + Alojzijo Toličič

KDO JE JEZUS IN KDO PETER

- za duhovne poklice

Jezus gre na vzhod do izvira Jordana.
Tu apostole vpraša: ''Kaj pravijo ljudje, kdo sem?'' Oni podajo pozitivne
ocene: Janez Krstnik, Elija, Jeremija.
Jezus nadaljuje pogovor ki pričuje,
da se posebej posveti oblikovanju
apostolov. ''Kaj pa vi pravite?''

18. 30

18.30

SOBOTA, 29. 8.

Leto 19, številka 35
23. avgust 2020
21. NEDELJA MED LETOM

za + Ivano Breznik, (osmina)

molitev za duhovne poklice

Začetek devetdnevnice pred župnijskim praznikom

PETEK, 28. 8.

Slivniški župnijski list

18.30

ČETRTEK, 27. 8.

NEDELJA, 30. 8.

sv. maše so v cerkvi

18.30

7.30
10.30

- v dober namen
češčenje Najsvetejšega
za + Alojza Megliča

Mt 16,17-18

- za žive in rajne farane
za + Mateja Muma

DOBROVCE

NEDELJA, 23. 8.
21. med letom

9.00

za + Branka Pahiča

ČETRTEK, 27. 8.

17.30

za + Franca Jezo

PETEK, 28. 8.

17.30

za + Franca in Majdo Gerečnik

NEDELJA, 30. 8.
22. med letom

9.00

za + Alojza Pušnika

KAPLJICA ROSE

»Vzgoja je najmočnejše orožje,
ki nam je na razpolago,
da lahko spremenimo svet.«
Nelson Mandela
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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

Peter odgovori: ''Ti si Kristus. '' Ta
odgovor so Peter sam in apostoli
prav razumeli šele po Jezusovem
vstajenju. Jezus Petra blagruje, ker
Oče tako skrbi zanj, da mu pravi
trenutek navdihne pravi odgovor. Ta
Božja skrb Petra usposobi za vlogo,
ki mu jo da Jezus: ''Ti si Peter-Skala,
na to skalo bom sezidal Cerkev.''
Jezus torej gradi Cerkev, Peter pa
skrbi, da njeni udje, oz deli ''držijo
skupaj''. Papežka služba je skrb za
edinost v nauku, disciplini, morali.

Pri tem je bistveno, da papeža vodi
Sv. Duh. Jezus to podporo zagotavlja. Polnost Petrove, papežke
službe, je torej v odnosu do Boga
Na koncilu v Jeruzalemu (leta 49)
so različne skupine imele različne
poglede na sprejem poganov v Cerkev
(ap. Pavel bolj svobodnjak, Jakob kozervativen, grki so ''vlekli na levo'', itd). Peter

je tu prvič nastopil kot ''papež'', ki
pojasni: ''Sv. Duh je odločil in mi
z njim...''
Pod vodstvom papeža je Cerkev
po Sv. Duhu 'načrpala' nam znana
navodila za krščansko življenje:
ljubezen do Boga in tudi do
sovražnikov, pravičnost, skrb za
uboge, prinašanje miru …
Prvi kristjani so razumeli, da
bodo to lahko živeli, če se bodo
tesno držali Jezusa, zato so se prvi
dan tedna (nedelja) redno zbirali
ob 'lomljenju kruha', da je Jezus
stopal v njih in iz njih deloval.
Jezus vprašuje nas: ''Kaj praviš
kdo sem? In kdo je Peter?''
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.
ORATORIJ BO ZA TRI DNI od jutri,
ponedeljek 24. do srede 26. avgusta.
Urnik je isti kot pri celem
oratoriju: varstvo od 7h
naprej; zaključek ob 15h, z
možnostjo varstva do 17h.
nekaj mest je še na razpolago.
NA DOBROVCAH bo blagoslov obnovljenega ''Matejekovega križa'' danes,
v nedeljo, 23. 8. ob 15h.
Vabljeni !

VPIS K VEROUKU bo med
1. in 15. sept. Natančni urnik
bo objavljen prihodnji teden
VSE ZAKONSKE SKUPINE
naše župnije imajo skupno srečanje v
nedeljo, 30. 8. po 2. sv. maši (cca 12h).
Udeležbo sporočite do petka, 28.8.

21. nav. nedelja
 petek, 28.8. Radizel; /Mariborska 64/
Erika Greif

 sobota, 29.8. Drav. Dvor; /Svetla ul.1 /
družina Vetrih

23. avgust 2020

Kambodža šteje cca 15 milijonov
prebivalcev. Čez 90% je budistov,
katoličani predstavljajo le 0,15%. V

 nedelja, 30.8. Slivnica;/Slivniška 17/
družina Jakolič
nadaljni razpored bo objavljen
prihodnji teden
 ponedeljek, 31.8. Čreta;
 torek, 1.9. Dobrovce;
 sreda, 2. 9. Hotinja vas;
 četrtek, 3.9. Polana;
 petek, 4.9. Skoke (v kapeli);
 sobota, 5. 9.: Orehova vas.

Marijin kip se vzame po večerni maši
v cerkvi in se naslednji dan pred mašo
vrne v cerkev, da ga vzame druga vas.
2. spovednik bo na razpolago
prihodnjo nedeljo pred in med mašami,
po potrebi tudi po maši.
3. obisk misijonarjev. V marcu 2021
bomo imeli ljudski misijon. Izvajali ga
bodo trije misjonarji: p. Stane Bešter,
kapucin iz Kančevc ter redovnici s.
Petra iz Ljubljane in s Zdenka
Prevolšek iz Maribora. ki bodo pri nas
prihodnjo nedeljo, 30.8. da bodo
približali smisel in potek misijona.

letih 1975-79 je diktator Pol Pot
prepovedal vsako vernost, posebej
je udaril po budizmu in krščanstvu.
Takrat je izginilo cca 50% katoličanov. Po vseh vojnah in
preganjanjih je katoliška Cerkev
bila spet uradno priznana in po 15krvavih letih se je 7. aprila 1990
zopet obhajala sveta maša.

KAMBODŽA – CERKEV NA VODI

1. Devetdnevnica po vaseh oz. po
družinah bo tudi letos. Marijin
kip bo romal od vasi do vasi.
Tudi če se zbere ena sama
družina, je hvalevredno in bo ta
molitev gradila župnijo. Če je
molitev na prostem (dvorišče), je
večja varnost pred okužbo in se lahko
zbere več ljudi. Vrstni red je isti kot
lani, lokacijo (družino) pa izberete sami.
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Za duhovno oskrbo mornarjev so leta
1834 v pristanišču pred New Yorkom
postavili leseno plavajočo cerkev.
Dotrajano so jo leta 1866 opustili in
zgradili drugo, pozneje še tretjo, kjer je
bilo zadnje bogoslužje leta 1910.

Plavajoča cerkev pa ni le zgodovina. V vasi Chong Khnies v
Kambodži, na jezeru Tonle Sap
(največje jezero v državi) aktivno delujeta katoliška cerkev in šola.

Prosimo te za bolnika, ki nam je blizu
in ga je zajela bolezen.
Mi skrbimno za njegovo telo,
kakor smo v našo človeškosti zmožni.
Toda Ti si gospodar življenja in mi
smo nemočni, kajti naše življenje ni v
naših rokah, ampak v Tvojih.
Darujemo ti bolečine našega brata in
naše bolečine in jih pridružujemo
Tvojemu trpljenju.
Stori, da ta bolezen pomaga spoznati
vrednost življenja,
ki prihaja od Tebe.
Nakloni našemu bratu telesno in
dušno zdravje,
da te bomo združeni izrekali zahvalo
in te slavili brez konca.
http://www.moniales-op.ch/spiritualite/prieres

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺

Sv maša na plavajoči cerkvi.
PRIPRAVA NA ŽUPNIJSKI
PRAZNIK

21. nav. nedelja
vračal telesno zdravje in s tem
razveselil njih in njihove družine.

Danes, 30 let pozneje, Cerkev v tej
deželi s hvaležnostjo Bogu zopet
doživlja rast. To posebej zaznava
tudi katoliška skupnost, ki trenutno
šteje cca 20.000 vernikov.
https://acn-canada.org/fr/cambodge-30-ans-de
ZA ZDRAVJE BLIŽNJEGA
Gospod Jezus, v času svojega bivanja
na zemlji, si doživljal sočutje s
trpečimi osebami,

MIZA – Natakar: ''Žal mi je, gospod, ta
miza je rezervirana.'' – Gost: ''Prav, pa
to mizo odnesite in prinesite drugo.''
FANT nagovori prijetno dekle. ''Si
lahko predstavljaš med nama kaj več?''
– Ona: ''Da vsekakor! Večjo razdaljo.''
PRIJATELJICI se pogovarjata: ''Ti si

še vedno samska. Imam en predlog
zate. Ni ravno zelo lep in nekoliko je
debel, toda izredno prijazen tip. Morda
celo nekoliko neumen. Toda mislim, da
nisi tako zelo zahtevna.'' – Druga.
''Povej na kratko. Ali je tvoj mož postal
zopet samski?''
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