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Sveta Trojica  

 

TROEDINI BOG PRED VRATI 
 

    Poleg udeležbe skupnih molitev v 
sinagogi je Jezus hodil molit na sa-
motne kraje. Tudi apostole je uvajal v 
tako obliko srečevanja z Bogom. 
   Veliki molivci so radi šli v samoto 
(Mojzes, Elija, sv. Benedikt… Tam so 
odkrivali bližino, svetost, moč in 
predvsem ljubezen Boga..  

 

 
 

 

   Vsak človek se na neki način 
vprašuje o Bogu. Toda, če hočemo 
spoznati Boga in dojeti vrednost 
našega življenja, je treba okusiti 
tišino in srce ljubeče odpreti 
Bogu. Ko človek odpre srce in 
odrine druge vsiljivce, ki hočejo v 
naše srce, takrat odkriva, da je Bog 
ljubezen in sicer ljubezen, ki je 

usmerjena na drugo osebo, torej: 
Bog je ljubezen v odnosu. Bog se 
razodene kot skupnost oseb, med 
katerimi je neizmerljiva ljubezen. 
To je Troedini Bog, ki ga 
zaznavamo v samoti, njegovo 
neizmerno veličino pa odkrivamo 
v skupnosti. Zato je potrebna 
družina, župnija in druge 
skupnosti, kjer se vzajemno 
podpirajo v ljubezni do Boga. 
Ljubezen so tista vrata našega 
srca, skozi katera vstopa Bog.  
    

     ''Stojim pred vrati in trkam. Če 
kdo sliši  moj glas in odpre, bom 
vstopil in bom večerjal z njim in on 
z menoj.'' (Raz 3,20).    Gospod trka, 
odpiramo pa lahko samo mi. Tu 
sta skupaj neizmernost njegove 
ljubezni in popolno spoštovanje 
naše svobode. Božja ljubezen je 
tudi to, da ostaja pred vrati 
našega srca in čaka, da se odprejo, 
tudi če čaka do zadnjega dne 
našega zemeljskega iskanja.  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše: 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo  

NEDELJA, 30. 5. kvatre 
 

SVETA  TROJICA  

 Prvo sv pbhajilo 

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 

PONEDELJEK, 31. 5. 
18.30 za + Konrada Šterna  

 sklep šmarnic OBISKOV.  DEVICE MARIJE 

TOREK, 1. 6.  
18.30 

za + Antona Rihtarja 
        molitev za misijone Justin, muč. 

SREDA, 2. 6.   17.30 za + Rozalijo Dolenc, (osmina) 

Marcelin in Peter, muč 18.30 
za + Magdaleno in Jakoba Gradišnik 

    molitev za družine 

ČETRTEK, 3. 6. 10.30 - za žive in rajne farane  

SV. REŠNJE TELO IN KRI 18.30 
za + Alojzijo Mom 

  molitev za duh. poklice 
PETEK,  4. 6. – prvi petek 

18.30 
za + Vilka Ivančiča 

 pobožnost prvega petka  Peter Veronski, red, muč 
SOBOTA, 5. 6. – prva sobota 

18.30 
- v dober namen  

pobožnost prve sobote Bonifacij, šk, muč. 
NEDELJA, 6. 6.  

10. MED LETOM 
TELOVSKA PROCESIJA 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Franca Fingušta in sorodnike 

po maši TELOVSKA PROCESIJA 

D O B R O V C E  -  sv. maše: na 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo  

NEDELJA, 30. 5.  kvatre 
SV. TROJICA //// Ni sv. maše – 1. sv. obhajilo v Slivnici 

PONEDELJEK, 31. 5. 17.30 za + Janeza Pahiča 
TOREK, 1. 6.  17.30  za + Terezijo Reich 
ČETRTEK,  3. 6. - TELOVO   17.30 za + Jožefa Verlaka 
NEDELJA, 6. 6.  

10. MED LETOM 9.00 za + Marijo Ertl 

KAPLJICA ROSE  
 

Samo Bog lahko ponudi 
človeštvu vizijo spoštovanja, 

bratstva in pravičnosti. 
 
 

Aleksander Solženicin 

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  

Slivniški župnijski list 
Leto 20, številka 23 30. maj 2021 

SVETA TROJICA – prvo sv. obhajilo  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

»Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite in poučujte vse 
narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih 

izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!   
In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«          Jn 15,26-27 
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Sveta Trojica  Sveta Trojica  
 

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. 

 

SV. TROJICA - KVATRNA NEDELJA, 
pri vseh mašah je darovanje za Bogoslovje.  
 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA je 
akcija, h kateri vabi Župnijska Karitas 
v dneh od ponedeljka, 31. maja do 
petka, 4. junija. Keson bo pred 
župniščem. 
 

NOVI KRISTJANI 
TISYA SLATINEK KUZMA iz Skok 
EVA VASIĆ iz Hotinje vasi. 

 Srečnim staršem čestitamo!  
 

TELOVSKA PROCESIJA 

V četrtek 3. 6. je praznik Sv. Rešnjega 

Telesa ali »Telovo«. V nedeljo 6.6. pa 
bomo imeli Telovsko procesijo z 
blagoslovom pri Marijinem kipu 
 in na koncu pri križu. 
   Udeležence prosimo, da vzdržujete  
medsebojno razdaljo, kot zahteva NIJZ. 

 
- SRČNO VABLJENI VSI BIRMANCI 

(birmanci nosijo baldahim) in 

- PRVOOBHAJANCI skupaj s starši vabljeni, 

da se pridružite procesiji. 
      Jezusu v Najsvetejšem zakramentu 
pripada najvišja čast - in mi mu jo izkažimo. 

 

 PRVI PETEK Obisk bolnikov in obha-
jilo na domu bo po običajnem redu.  
Zvečer po sv. maši pa vabljeni k 
pobožnosti prvega petka.  
V soboto vabljeni k pobožnosti prve 
sobote. 
 

  V VEČNOST sta ODŠLA 
ROZALIJA DOLENC iz Hotinje vasi in 
TOMAŽ SIMONIČ iz Orehove vasi.  

 Molimo zanju! 

 
JEZUS - KRUH ŽIVLJENJA 

    Sodobni svet poskuša odstraniti 
vero v Boga in jo nadomestiti z golo 
socialno dejavnostjo. Kljub temu 

vsako leto številni 
ljudje, tako otroci 
kot odrasli, pro-
sijo za pristop k 

Sveti Evharistiji - k Obhajilu. 
    Družba ni uspela zadušiti skriv-
nostnega hrepenjenja po Bogu. 
Nasprotno pa se, v tej suši duhov-
nosti poraja žeja po svetem, po 
smislu človekovega življenja. 
   Sveta Evharistija vsakič postavi 
pred nas zadnjo večerjo. Tista 
večerja postane navzoča tukaj in 
sedaj med nami. Jezus sam je na-
ročil, ''prosil'' učence, naj to delajo v 
njegov spomin, da bo on sam po tem 
zakramentu stopal med ljudi.  
    Skozi dve tisočletji je ta 
zakramemnt dajal Cerkvi Življenje. 
Sv. obhajilo je vsa stoletja vernike 
usposabljalo za ljubezen, za 
odpuščanje, za prinašanje smisla 

obupanim, za vnašanje veselja v 
naša srca, za prinašanje Življenja 
v izobilju.  

 
    Dragi starši, če res želite, da vaš 
otrok napreduje v teh duhovnih 
dimenzijah, pomagajte otroku 
vdrževati redno srečevanje z 
Gospodom v sveti evharistiji. Če ste 
izbrali to pot, potem je razcvet 
vašega življenja in življenja vašega 
otroka zagotovljen.  

Vir: www.diocesemontreal.org/fr/passage 
 

 

ORATORIJ 2021 
 

Za otroke vseh šolskih 
starosti načrtujemo Oratorij, ki se bo 
odvijal v dneh od 5. do 9. julija.    
Glavni junak in vzornik na oratoriju 
je Carlo Acutis,  ki je umrl leta 2006, 
star šele 15 let. Leta 2020 ga je papež 
razglasil za blaženega. 

 

SLAVA TROEDINEMU BOGU 
 

Čast Očetu, ki je po ljubezni  
in modrosti ustvaril svet. 
Čast Bogu, ki je vir Življenja in 
nas je ustvaril po svoji podobi,  
ki nam je dal delež na svojem 
življenju.  

Čast Bogu, ki je vedno navzoč,  
ne kot strogi sodnik,  
ne kot tekmec, ampak kot oče s 
skrbjo za blagor svojih otrok 
po svoji neskončni ljubezni..  
 

Čast Sinu, ki v svoji ekstremni 
ljubezni odreši ves svet. 
Čast Bogu ljubezni, ki je postal 
eden izmed nas, da bi mi dobili 
dostop do nebes. 
Čast Bogu, ki je postal naš brat. 
 

Čast Svetemu Duhu,  
ustvarjalnemu dihu svobode, 
ki vse obnavlja.  
Čast Bogu prihodnosti, Duhu 
Jezusa Kristusa,  on je Božji 
veter, ki prešinja vso Cerkev. 
Čast Duhu, ki nas vodi k Očetu in 
Sinu, da prejmemo večno srečo. 
Amen.        www.trinitaires.org/spiritualite 
 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

PROBLEMI – ''Že dva tedna se lahko 
zbira več kot 10 ljudi brez problemov.'' 
– ''Že, že; toda kje najdeš 10 ljudi brez 
problemov?''  
 

NEVARNO – ''Neki ženski sem prisodil 
pet let več kot jih dejansko ima. In sedaj 
iščem varno zatočišče, kjer se lahko 
skrijem.''  
 

PITJE - Policaj ustavi voznika: ''Ste kaj 
pili?'' – Voznik: ''Nič.'' – Policaj: ''Na 
dan morate popiti vsaj 2 litra. Tako 
pravijo zdravniki.'' 


