Vsi Sveti

1. november

OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
S L I V N I C A - sv. maše so v cerkvi brez ljudstva
7.30 - za žive in rajne farane
10.30 za + družino Globovnik, Štern
- za dobrotnike Cerkve
14.30
Sledi molitev na pokopališču – brez ljudstva

NEDELJA, 1. 11.
(31. nav. ned.)
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17.00
7.30

PONEDELJEK, 2. 11.

SPOMIN VERNIH RAJNIH
TOREK, 3. 11.

17.30
17.00

Viktorin Ptujski, šk, muč
SREDA, 4. 11.

17.30

Karel Boromejski šk.
ČETRTEK, 5. 11.

Zaharija in Elizabeta, st. J. Kr.
PETEK, 6. 11.- prvi petek

17. 30
17.30

Lenart, opat
SOBOTA, 7. 11. – prva sobota

Obl. posv. kopr. stolnice

NEDELJA, 8. 11.

17.00

7.30

32. med letom - Zahvalna

- Rožni venec v cerkvi za duše v vicah –
brez ljudstva - prenašano na FB

- po namenu sv. očeta
za + družino Mejovšek in Anteja Crnjaca
za + Jožefa Verlaka (osmina)
molitev za misijone

za + Jožeta Plešec (obl)
molitev za družine

za + Darinko Rauš in starše
molitev za duhovne poklice

za + Slavico Lešnik

PONEDELJEK, 2. 11

SPOMIN VERNIH RAJNIH

NEDELJA, 8. 11.; Zahvalna

ODLOMEK IZ EVANGELIJA
»Blagor

vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in
preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in
radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.«.
Mt 5, 10-12
NEBEŠKI JERUZALEM
Pogled v nebeško radost in slavo
svetnikov je lahko tudi skušnjava, da bi
pozabili, da se delo za svetost odvija v
zameljskem življenju in so nebesa le sad
tukajšnjih prizadevanj.

- za žive in rajne farane

10.30 za + Jožeta in Marijo Breznik

////

////

za + vse verne rajne
9.00

maša je brez ljudstva; ob 9.30h lahko verniki
pri vhodu v cerkev prejmejo sv. obhajilo

////

////

Človek je tako velik, da mu nič na zemlji
ne zadošča. Polnost zadovoljstva začuti,
ko se obrne k Bogu.
Potegnite ribo iz vode: ne bo mogla več
živeti. Tako je s človekom brez Boga.
Arški župnik – sv. Janez M. Vianney (+1859)
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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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pobožnost prve sobote

KAPLJICA ROSE
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Leto 19, številka 45

pobožnost prvega petka; prenos na FB
za + Ivana Huhojo, (osmina)

DOBROVCE

NEDELJA, 1.11. VSI SVETI

Slivniški župnijski list

Prvi člen v verigi prizadevanja
za nebesa je sv. krst. Sv. Avguštin
je v njem videl vstop na pot
Resnice, svobode in usmiljenja.
Krščanstvo je vedno klic k srečanju z Resnico, ki je Kristus.
Apostola Peter in Andrej sta
zapustila mreže… Vsak človek ima
v rokah določene mreže s katerimi
hoče loviti neko oblike sreče zase.
To lahko preide v sebičnost, ki človeka loči od sodelovanja in rasti s
tisto skupnostjo, ki je že povezana s

Kristusom. Potreben je pogum, da
človek take mreže odvrže in sledi
Resnici Kristusa. Taka odločitev
prinaša svobodo, ki je tako močna,
da s silo vere v Kristusa razblini
moč obsodb in zemeljskih zaporov zaradi vere. To so izpričali
apostoli, številni mučenci in preganjani kristjani nekoč in danes.
Sledilci Resnice - Kristusa so se
zavedali moči sv. evharistije. Sv.
Justin je (leta 130) sodniku rekel:
''Brez Gospodovih skrivnosti ne
moremo biti.'' Vietnamski kardinal
Thuang (beatificiran leta 2017) je v
zaporu maševal s tremi kapljicami
vina in eno kapljico vode, za kelih
pa mu je služila njegova lastna roka.
Pred nekaj dnevi nam je moč
evharistije približala beatifikacija
15-letnega Carla Acutisa, ki je vsak
dan prejemal sv. obhajilo.
Resnica Jezusa Kristusa torej
zagotavlja svobodo in moč za
potovanje v skupnost svetnikov!
župnik
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SVETE MAŠE

NOČ ČAROVNIC?

obhajilo, se lahko prejme po sv. maši

Pod krinko zabave se hudobni duh na
premeten način vsiljuje človeku, tako
odraslim kot otrokom. O tem, da se
otroci pošastnih podob bojijo in imajo
po srečanju z njimi lahko travme, nam
lahko pove vsak psiholog.
Da je izvor ''noči čarovnic'' pogansko
žrtvovanje otrok, nam zgodovina pove
zelo jasno. Usodno pa je to, da po tej
poti hoče vstopiti sam hudobni duh korak za korakom, dokler človeka
povsem ne obvlada.
Vse se začne s preprosto šalo
pošastnega oblačila, kakšno svečo v
izrezani buči, barvanjem kamnov z
nenavadnimi črnimi podobami itd.
Dovolj je, da človek pokaže željo
imeti nad drugim oblast in ga
ustrahovati, že se hudobec na tiho
pojavi kot ''partner in mentor''…

v času epidemije
duhovnik daruje brez ljudstva. Sv.

pri vhodu v cerkev, v
nedeljo pa tudi v času
med obema mašama;
v tem času je tudi
priložnost za spoved v
spodnjem levem prostoru novega
župnišča. Izven tega časa se za sv.
obhajilo, dogovorite z župnikom.
 V VEČNOST STA ODŠLA
JOŽEF VERLAK s Skok in
IVAN HUHOJA iz Hotinje vasi.
Molimo zanju!

POPOLNI ODPUSTEK ZA VERNE
RAJNE se lahko prejme pod običajnimi
pogoji (obisk pokopališča, molitev za
rajne, prejem sv. obhajila, nenavezanost
na kakršenkoli greh). Ta odpustek se
letos lahko prejme ves mesec oktober.
Za PRVI PETEK bo obisk bolnikov,
kjer želijo. Pobožnost prvega petka v
cerkvi opravi župnik, v tistem času pa
se verniki od doma pridružite molitvi.
Kuge lakote in vojske, -reši nas, o Gospod!
Nagle in neprevidene smrti,
- reši nas, o Gospod!

DAROVANJE ob prazniku Vseh
Svetih je za kurjavo. Vaš
dar lahko oddate v škatlo pri
vhodu v cerkev, ali nakažete
na: Deželna banka Slovenije,

SI 56 1934 0500 9689 773
Župnija Slivnica, K cerkvi 9 – namen:
ZA KURJAVO ali: ZA CERKEV. Koda
namena: CHAR
Hvala za vaš dar.
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NEEE! JE PRENEVARNA IGRA.

Za praznik vseh
svetnikov, ko se Cerkev
veseli radosti novega
življenja, hudič nastopi
z grozo.
O resnosti takih početij
nam najbolje povedo osebe, ki so
zapadle v objem hudobnega duha in so
se z velikimi mukami vendar uspele
rešiti. Takšen je John Ramirez (sedaj
protestantski pastor), Zachary King
(sedaj zelo zavzeti katoliški kristjan) in še
nekaj drugih. Njihova pričevanja lahko
najdete na spletu (največ v angleškem
jeziku; dovolj je, da vtipkate to ime).
Kot v drugih rečeh, je tudi v tem
pogledu najboljša preventiva, zanjo
pa lahko najbolje poskrbijo starši.

1. november
MOLITEV – PROTIUTEŽ noči
čarovnic ''Ta duh se izžene samo z
molitvijo,'' je Jezus rekel apostolom, ko
niso uspeli izgnati hudobnega duha.
Kristjani smo
vabljeni, da še
močneje molimo
takrat, ko čutimo,
da hodobni duh
napada.
Zato
vabljeni, da dan Vseh svetih, 1. nov. in
na dan spomina na verne rajne, 2. nov.
v družinah še več molíte za duše v
vicah: rožni venec, druga molitev in
branje Svetega pisma. Ta čas bo bogato izpolnjen in bo prinašalec blagoslova živim in rajnim. Primerno je,
da se pogovarjate o pomenu sv. maš
za rajne in kakšno mašo tudi naročite.
ZAHVALNA NEDELJA Bogoslužje
se obhaja brez ljudstva, pa vendar
imamo veliko reči za katere se Bogu
zahvalimo: eni v cerkvi drugi doma, vsi
pa z iskreno ljubeznijo do Boga.
MOLITEV ZA RAJNE
Bog, ti si naš Stvarnik in Oče,
zbrali smo se pred teboj,
ter pred tvojimi služabniki
in služabnicami,
ki so zapustili ta svet.
V občutju bolečine
se naša srca obračajo k Tebi.
Ti nas lahko okrepiš v upanju,
čeprav se ločitev od naših dragih
zdi dokončna.

Vsi Sveti

Toda tistim, ki verujejo v Tvojo
ljubezen, smrt ne more pomeniti
konca našega življenja.
Odpri naša srca za tvojo
Besedo Ljubezni in Življenja.
Tvoj Duh naj govori našemu duhu.
Naj v Tvoji Besedi sredi žalosti
in temine najdemo luč,
gotovost sredi skušnjav dvoma,
krepčilo v naši bolečini,
moč v naši slabosti.
Oče, z zaupanjem
se obračamo nate po Jezusu,
ki je Tvoj ljubljeni Sin,
naš brat in naš Gospod,
on ki s Teboj in s Svetim Duhom
živi in kraljuje vekomaj.
/www.moniales-op.ch/spiritualite

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
DOLŽNOST – Dragi, ali bi hotel ti...'' -

Mož : ''Ja, seveda bom.'' – Žena: ''Saj še
ne veš, kaj želim.'' – Mož: ''Je vseeno.
Narediti bom vsekakor moral.''
JANEZ zvečer pijan pomotoma stopi
v hišo pri sosedu. V temi pri stopnicah
začuti udarec po glavi. Luč se prižge in
soseda z valjarjem v roki reče: ''Oh moj
Bog. Ti nisi moj mož. Zelo mi je žal.''
– Janez: ''To mi nič ne koristi. Pridi zdaj
z mano k meni domov, pa moji ženi
povej, da sem jih za danes že dobil.''
MOLK - ''Upam, da niste klepetulja in
znate molčati,'' reče šef novi tajnici. –
Ona: ''Poglejte mojo bančno knjižico:
30.000,-€. To je vse od molka.''
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