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OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
S L I V N I C A - sv. maše so v cerkvi brez ljudstva – obhajilo po maši
NEDELJA, 22. 11.
7.30 - za žive in rajne farane
KRISTUS KRALJ
za + Riharda in Ano Treplak in
VESOLJSTVA 10.30
sina Riharda
PONEDELJEK, 23. 11.

17.30

Klemen I. papež, muč.
TOREK, 24. 11.

17.30

Andrej Dung-Lac + viet muč
SREDA, 25. 11.

17.30

Katarina Aleksandr., muč

za + sorodnike v vicah
za + Alojza Greifa
molitev za misijone

za + Marijo in Borisa Pavokoviča ter
Alena Pumana
molitev za družine

ČETRTEK, 26. 11.

16.30

za varstvo pred epidemijo – prenos na FB

Valerija, Oglejski, šk

17.30

za + Milana Marčiča, (osmina)

PETEK, 27. 11.

Modest in Virgil, škofa,
apostola Karantanije

17.30

SOBOTA, 28. 11.

Katarina Labouré, red. vidk. 17.30
PRVA ADVENTNA
NEDELJA, 22.11.
KRISTUS KRALJ
SREDA, 25. 11.

NEDELJA, 29. 11.
PRVA ADVENTNA
KAPLJICA ROSE

za + Terezijo Mohorko
češčenje Najsvetejšega

za + Auguština in Marijo Horvat

-

za + Ota Šubernika ter družine Geršak,
Pulko in Čander
16.30 za + Janeza Vidoviča

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

''Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?'' Kralj
jim bo odgovóril: ''Resnično, povem vam: Kar koli ste storili
enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.''‹
Mt 25, 39-40

NAŠA LJUBEZEN NA IZPITU
Zadnja Jezusova prilika je o poslednji
sodbi. Z njo noče vzbujati strahu pred
''postavitvijo na levo stran'', ampak
povečati hrepenjenje po nebesih.
Ob koncu cerkvenega leta je prav, da
pogledamo naš napredek v minulem
bogoslužnem letu.

9.00

9.00

za + Beno Brodej
Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta – NOVI NASLOV
031 590 556; ℡: 02 60 54 021
℡ Maranata 059 171 830
splet: www.mc-maranata.com;

www:Citation la fin du monde

Odgovarja: Jože Šömen, župnik

soemen.joze@gmail.com
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KRISTUS KRALJ

maše brez ljudstva – po maši sv. obhajilo

Ne bojim se konca
sveta. Bojim se
sveta, ki nadaljuje
tako pot…
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Leto 19, številka 48

7.30 - za žive in rajne farane
10.30 za + starše Matildo in Jožefa Koser

NEDELJA, 29. 11.
DOBROVCE

molitev za duhovne poklice

Slivniški župnijski list

Jezus ne razodeva tega, kar ne
vemo o nebesih, ampak postavi na
svetlo učinek in vrednost vsakega
našega dejanja, pozornosti in
služenja sočloveku.
Naše večno življenje se je že
začelo in se odvija z vsakim našim
dejanjem. Ni vprašanje čakanja na
''konec sveta'', da bi srečali Boga. Na
zunaj nevidno, v globini pa
neizpodbitno se ustvarja resničnost

našega srečanja s Kristusom,
zmagovalcem nad grehom in zlom.
V tem boju smo z Njim, ko hranimo
lačnega, pošljemo pomoč misijonu,
nudimo uslugo v župniji itd.
Sv. Janez Krizostom (+ 407) pripominja, da Jezus ne naroča. Lačnega
moraš nahraniti do sitega, bolnika
ozdraviti, jetnika spraviti iz ječe;
ampak se vrednost dejanja meri po
ljubezni, ki je bila položena oz.
izkazana sočloveku. To pa ne ''zaradi
Jezusa'' ampak v moči Jezusove
ljubezni do nas.

Ob koncu te naše zemeljske
epizode (ob smrti) nas Gospod ne bo
''sodil'', ampak bo samo ''razglasil
rezultate'' tega, kar smo spletali vsak
dan, z vsakim velikim ali drobnim
dejanjem. Vrednost dejanja se ne
meri po količini daru ali uslug,
ampak po moči ljubezni, ki je
vložena v dejanja.
Poslednja sodba ni skrb za sodni
dan, ampak skrb, da današnji dan
napolnim z dejanji ljubezni.
župnik
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SVETE MAŠE duhovnik daruje brez
ljudstva. Sv. obhajilo, se lahko prejme
po sv. maši zadaj pri vhodu v cerkev:

ali posamezno ali družine vstopijo v cerkev pri
stranskih vratih, zapustijo pa skozi zakristijo.
Vse dni v tednu je od 8h
do 9h izpostavljeno Najsvetejše in
hkrati je priložnost za spoved.
MARIJANSKI KOLEDAR je na
razpolago v zadnji kapeli. Priporočen
dar 2,5-€ lahko oddate v škatlo ob njem.
NA PRAZNIK KRISTUSA KRALJA

je DAROVANJE za organiste/tinje.
TEDEN KARITAS je ta teden, od
23. do 29. 11. Prihodnja nedelja je
prva adventna, ko je vsako leto
bilo
darovanje
za
potrebe Karitasa. Letos
lahko vaš dar oddate v
škatlo pri kovinskih vratih od
ponedeljka 23. do nedelje 29. 11.
KONCERT Karitas letos ne
bo v Celju, vabljeni pa, da koncert
spremljate na TV Slovenija in Radio
Ognjišče v sredo 25.11 ob 20h.
 V VEČNOSST JE ODŠEL
ZVONIMIR ERKER iz Razidela.
Pogreb bo v petek, 27.11. ob 13h.
Molimo zanj!

ADVENT Prihodnja nedelja je prva
adventna. Pred cerkvijo bo imeli veliki
ADVENTNI VENEC, ki ga bo župnik
blagoslovil pred sv. mašo.
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Popoldne ob 15h bo tudi blagoslov
adventnega venca
v Hotinji vasi.
Vsaka družina naj
izdela svoj venec.
Ob 10.15h bo
blagoslov na FB.
ROŽNI VENEC MOČNEJŠI OD
ATOMSKE BOMBE
Piše se: 6. avgust 1945 ob 8.25h.
Bombnik B-29 leti nad Hirošimo
in odvrže atomsko bombo.
V nekaj sekundah je zravnala mesto
in pomorila 75.000 ljudi. To število je
samo še naraščalo zaradi radioaktivnega sevanja. v nekaj tednih je bilo
125.000 žrtev. V centru eksplozije je
bilo 300.000°C. na tleh 3000°C v krogu
3km. 10.000 stavb je bilo zravnano z
zemljo od neposrednega sunka in
50.000 zaradi požara. Groza je popolna.
Otroci so gledali umirati starše, starši
umirajoče otroke.
Preživeli so bili brez hiš, z groznimi
ranami in opeklinami na sebi.
Ali je to človekov dosežek?
In vendar se je sredi te groze
zgodil čudež. V Hhirošimi so jezuiti
ustanovili misijonsko središče in
zraven zgradili cerkev posvečeno
Lurški Materi Božji.
Tistega 6. 8. 1945 zjutraj je p.
Hubert Schiffer kot običajno končal
sv. mašo in šel na zajtrk. Komaj si
nalije čaj, nenadoma zazna silen
blisk, ki mu je sledil še silen udarc
eksplozije. Neka nevidna sila ga je
dvignila s stola in ga kot drevesni list
zavrtela v zraku. Pod udarcem
eksplozije je padel v nezavest.

22. november
Ko se je prebudil iz nezavesti, je ležal
na tleh. Odprl je oči in ugotovil, da
okrog njega ni nič: ne železniške
postaje, ne drugih stavb. Vse je bilo
zravnano.
P. Schiffer ne razume, kaj se je
zgodilo. Vsekakor pa se je on dobro
počutil. Kmalu ugotovi, da so eksplozijo preživeli tudi 3 sobratje duhovniki
Wilhelm Kleinsorge, Hugo Lasalle, Hubert
Chieslik. Presenečen je, ko vidi, da sta

župnišče in cerkev med redkimi
stavbami, ki so obstale. Sledil je dolg
dan zrenja v pekel ognja, dima ter
sevanja predno so prišli reševalci.
Ko so se zdravniki ob pregledovanju
preživelih soočali z učinki sevanja, so
izgubljali upanje. Ljudem so morali
povedati kakšne posledice jih čakajo in
končno prezgodnja smrt.
In vendar: omenjeni patri niso imeli
na sebi nobenih poškodb in ne posledic
eksplozije. P. Schiffer je leta 1976 na
kongresu v Philadelphiji podal svoje
pričevanje. Povedal je, da so njegovi
trije sobratje še vedno živi in povsem
zdravi.
Strokovnjaki
so jih pregledali vsaj 200
krat, pa niso
našli nobenih
sledov sevanja.
P.
H.ubert
Schiffer
je
umrl 37 let po
tem groznem dnevu.
Kako to razumeti? In vendar sta bila
cerkev in župnišče le 1000m od centra
eksplozije in so v radiju 1200m od
epicentra eksplozije ljudje umirali v
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trenutku. Kako, da se sevanje ni
dotaknilo teh duhovnikov?
P. Huberta Schifferja
so vpašali, kako to
razumeti. Dejal je: ''V
naši skupnosti smo
živeli
fatimsko
sporočilo. Vsak dan
smo skupaj molili rožni venec.''
/www.youtube.com/watch?v=141Q8oJAEyY

KRALJ VESOLJSTVA,
na križu si se v polnosti daroval.
Tako si nam pokazal neskončno
ljubezen do Očeta in nam podaril
milost odpuščanja.
Kličeš nas, da sodelujemo s Teboj
v Tvojem kraljestvu pravičnosti
in miru.
Pošiljaš nas v naše družine,
med sošolce in sodelavce,
naj bomo z našim služenjem
priče Tvoje ljubezni.
Naj nas Tvoj Sveti Duh podpira
pri tem poslanstvu.
www.paroisse-saint-hyacinthe Guadeluppe
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
SOČUTJE – Z enominutnim molkom

se poklonimo ženskam, ki so porabile
1000€ za barvo ustnic, sedaj pa morajo
nositi masko za 50 centov.
UČITELJ: ''Erik, za zamudo se ne boš
nič opravičil?'' – Erik: ''Moj očka pravi,
da za učenje nikoli ni prepozno.''
SPANJE: ''Kako si spal?'' – ''Kot
Einstein.'' – ''To pomeni dobro?'' –
''Relativno.''
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