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OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
S L I V N I C A - sv. maše: 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo
- za žive in rajne farane
za + v zahvalo ob 53 letnici poroke ter
10.30
dvojne pok. starše in sorodnike
7.30

NEDELJA, 23. 5.
BINKOŠTI
PONEDELJEK, 24. 5.

Marija Pomoč Kristjanov Marija, Mati Cerkve
TOREK, 25. 5. –
Beda Čadstitljivi, c. uč.
SREDA, 26. 5. -

Filip Neri

18.30

za + družino Visočnik in Grašič

17.30

- v zahvalo

za + Marijo Koren
molitev za misijone
Molitev žena -za može - v cerkvi
17.45
za + Jožefa in Jožeka Lobnika
18.30

18.30

ČETRTEK, 27. 5.

Alojzij Grozde, muč
PETEK, 28. 5.

18.30

German Pariški, šk
SOBOTA, 29. 5.

SVETA TROJICA

NEDELJA, 23. 5.
BINKOŠTI

molitev za duh. poklice

za +Sonjo Brglez
češčenje Najsvetejšega

17.30 za + Angelo Murko, (osmina)
18.30 za + Viljema Šterna (obl)
7.30 - za žive in rajne farane
9.00 - v zahvalo za 40 let poroke
10.30 - za prvoobhajance in njihove družine
18.00 za + starše Šömen in dva brata

Maksim Emonski, šk,
NEDELJA, 30. 5.

DOBROVCE

molitev za družine

za + rajnega očeta
18.30

-

Leto 20, številka 22

9.00

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Kadar pa pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz poslal od Očeta,
Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni.
Pa tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka pri meni.
Jn 15,26-27

VODSTVO SVETEGA DUHA
Bilo je pri nas in je še marsikje zdaj
zapovedano, da kristjani lahko molijo v
cerkvi za zaprtimi vrati, da se lahko
zbira samo po ena družina in se vera ne
oznanja (''vsiljuje''!) drugim in ne
vpliva na javno življenje.
Tako krščanstvo so skušali živeti že
apostoli, pa je prišel Sveti Duh in jih je
''vrgel ven iz bajte'' na ulico, v javnost.

ČETRTEK, 25. 5.

17.30 za + Terezijo Reich

NEDELJA, 30. 5. - SV. TROJICA

///

Ni sv. maše – 1. sv. obhajilo v Slivnici

KAPLJICA ROSE

Ni dovolj imeti čiste roke.
Potrebna je tudi čistost duha.
www: /lesbeauxproverbes.com

Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta – soemen.joze@gmail.com
031 590 556; ℡: 02 60 54 021
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

kristjani, med njimi Martin Luther
King, Mati Terezija, Mgr. Romero,
ki niso sprejeli teorije ločitve vere
od javnega življenja. Evangelij jim
je dal misel in pogum boriti se proti
obstoječemu stanju in omogočiti
Božji ljubezni, da zajame čim več
ljudi. Življenje Cerkve je znamenje Božje ljubezni do ljudi, kot
pove apostol Pavel. ''Sad Duha pa je:
ljubezen, mir, potrpežljivost, blágost,
dobrotljivost…''(Gal 3, 22)

za + Janeza in Branka Pahiča

17.30 za + Slavico Hercog, (osmina)
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sv. maše: na 10m2 ena oseba ali eno.gospodinjstvo

PONEDELJEK, 24. 5.
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Slivniški župnijski list

Cerkev, kakršno hoče Sveti Duh,
se ne pusti zapreti med štiri stene in
se ločiti od vsakdanjega življenja.
Oznanilo, ki ga je prinesel Jezus
Kristus, je v celoti namenjeno rešitvi
vseh ljudi, zato mora biti vključeno
v življenje na vseh področjih. To so
močno izpričali številni pogumni

Jezus je vero primerjal gorčičnemu zrnu, ki raste. Naša vera je
rastoča. S pomočjo Sv. Duha smo
od prvega obhajila in birme napredovali v prizadevanju za uveljavljanje Božje besede v svetu.
Krščanske vrednote navdihujejo
kristjane, da po 15, 30, 50h, 80-tih
letih postanejo zmeraj bolj
dosledni, ''zreli'' kristjani. Zvestoba evangeliju, ki jo pogani vidijo,
je tisto Jezusovo sporočilo, ki ga
razumejo vsi ljudje.
župnik
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SVETE MAŠE se lahko udeleži na
vsakih 10m² ena oseba ali več oseb iste
družine. V zaprtih prostorih so maske
obvezne. Češčenje Najsvetejšega od 8h
do 9h je v ponedeljek, torek in sredo.
 V VEČNOST JE ODŠLA
ANGELA MURKO iz Hotinje vasi.
Molimo zanjo!

PRVO SV. OBHAJILO Letos imamo
12 prvoobhajancev. Zakrament sv.
Obhajila bodo prvič prejeli prihodnjo
nedeljo, 30. maja med
sv. mašo ob 10.30h. V
skladu z navodili za
varstvo pred širjenjem
epidemije, je dostopna
le polovica sedežev.
Prvoobhajanci in njihove družine bodo
imeli rezervirane klopi, zato bo pri tej
sv. maši za druge vernike malo
možnosti za udeležbo.
Lahko pa se udeležite sv. maše ob
7.30h, ali ob 9h ali zvečer ob 18h.

Prvoobhajanci s starši se obvezno
udeležijo sv. maše v ponedeljek
zvečer ob 18.30h. To je del priprave
na prejem zakramenta.
V soboto, 29. 5. ob 9h se vsi
dobimo v
cerkvi.
Začeli
bomo z
vajo
sodelovanja pri maši, ob 9.30h pa bo
spoved za prvoobhajance in hkrati
tudi za starše (spovednik od
2
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drugod); oboje bo v prostorih
novega župnišča in tam bodo tudi
dobili obleke za prvoobhajance.
V nedeljo, 30. 5. se otroci zberejo
ob 10.15h pred župniščem in gredo
v procesiji v cerkev, kjer jih v
klopeh pričakajo njihovi starši.

ORATORIJ 2021
Za otroke vseh šolskih
starosti načrtujemo
Oratorij, ki se bo
odvijal v dneh od 5.
do 9. julija. Po
navodilih NIJZ je
dovoljeno zbiranje do 50 oseb, zato
bo vpis otrok omejen. Ob tem se
bomo držali tudi drugih veljavnih
ukrepov, ki jih starši in otroci poznate
iz šole in javnega obveščanja.
Junak letošnjega
oratorija je Blaženi
Carlo Acutis, fant,
ki je umrl leta 2006
star šele 15 let.
Svetnik v kavbojkah
in supergah… Carlo
je bil računalniški programer in
znan po zbiranju evharističnih
čudežev. Do Sv. Evharistije je gojil
globoko ljubezen.
Leta 2020 ga je papež razglasil za
blaženega. Njegovo telo počiva v
Assisiju. Ta mladi svetnik, sodobnik
ima gotovo veliko spodbud za otroke,
ki jih bo navduševal na oratoriju.
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MARIJA MATI CERKVE
Od leta 2018 je na Binkoštni
ponedeljek za vesoljno Cerkev obvezen
praznik Marije Matere Cerkve.
S tem, ko je Marija rodila Jezusa, se je
vključila v vso človeško skupnost. To je
praznik Marije Božje Matere (1.1.).
Na binkoštni
ponedeljek, pa
obhajamo god
Marije Matere
Cerkve. Tokrat
se oziramo v
veličino nje, ki sprejema materinstvo
za množice. Apostol Janez poroča o
Marijini aktivni navzočnosti pri dveh
velikih dogodkih Jezusovega vključevanja v javno življenje. Marija je skupaj
z apostoli v molitvi pričakala Binkoštni
dan. Ona je torej prisotna pri rojstvu
Cerkve. Tudi pri prvem Jezusovem
čudežu v Kani je Marija aktivno
navzoča, ko naroča strežnikom:
‘’Storite vse, kar vam poreče.'' To naročilo je že posledica tistega njenega
lastnega odgovora ob oznanjenju, ko je
tudi sama rekla: ‘’Zgodi se mi po tvoji
besedi.’’ Marija je torej v jedru
uresničevanja Božje volje, to je
materinstvo Cerkve.
https://vodeus.tv/dossier/marie-mere
DRAGI SVETI DUH,
tukaj sem pred teboj,
na razpolago, da me oblikuješ,
da se pustim voditi in ljubiti.
Sprejmi daritev vsega mojega
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bitja in me usposobi,
da bom vsak dan bolj ljubil.
Nauči me v vsaki stvari delovati
skladno s teboj.
Naj ne preziram Tvojih navdihov
in se jim ne upiram.
Ta današnja molitev naj bo novi
začetek intimnosti s Teboj.
Sveti Duh, ki prebivaš v vsakem
človeku, v naša
srca si položil táko
pomembno
resničnost
Evangelija:
dobroto in
odpuščanje. Učiš
nas ljubiti in izraziti dobroto
srca preko našega življenja.
Vodiš nas na pot odpuščanja in na
njej doživeti vir miru in veselja.

veselja.www.cursillos.can
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
BONBON – Eric. ''Babica ti je bonbon

dober?'' – Babica: ''Ja, zelo dober je.'' –
Eric: ''Zanimivo. Kuža ga je pa trikrat
zapored kar izpljunil.''
ROK TRAJANJA – ''Dragi, kaj gledaš
v poročno diplomo. Si pozabil datum
poroke?'' – Mož: ''Iščem, kje je zapisan
datum, do kdaj je to veljavno.''
PROBLEMI – Mala Ana obišče babico:
''Koko se imaš, moj otrok?'' – Ana: ''Jaz
sem dobro, samo s tvojo hčerko imam
vsak dan kakšen problem.''
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