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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

Slivniški župnijski list
Leto 20, številka 24

7.30

NEDELJA, 6. 6.

- za žive in rajne farane

10. NEDELJA MED LETOM

za + Franca Fingušta in sorodnike
po sv. maši TELOVSKA PROCESIJA
18.30 za + Franca Lobnika
19.00 - v zahvalo

10. MED LETOM

10.30

PONEDELJEK, 7. 6.

Mučenci tržaške Cerkve
TOREK, 8. 6.

18.30

Medard, šk
SREDA, 9. 6.

17.30

Primož in Felicijan, meč

18.30

ČETRTEK, 10. 6.

18.30

Bagumil poljski

za + Marijo in Jožeta Breznik
molitev za misijone

za + Tomaža Simoniča (osmina)
za + Marijo Kocjančič
molitev za družine

za + rajnega očeta
molitev za duh. poklice

za + Franca in starše Breznar, Katjo in
18.30 Branka Voda ter pok. Otičeve in Štajnkove

PETEK, 11. 6.

SRCE JEZUSOVO

čaščenje Najsvetejšega - posvet. Jez. srcu
SOBOTA, 12. 6.

17.30

Marijino brezmad. srce
NEDELJA, 13. 6.
11. MED LETOM
DOBROVCE

-

9.00

PONEDELJEK, 7. 6.
TOREK, 8. 6.
PETEK, 11. 6. – Srce Jezusovo
10. MED LETOM
KAPLJICA ROSE

posvetiev Marijinemu srcu

BOJ PROTI ZLU
Pred nami je kruta resničnost, da nas
obdaja zlo in neprestano skuša tudi
stopiti v nas same. Postavi se vpašanje
izvora zla. Ob poročilu o Adamu
dobimo pojasnilo, da Bog ni začetnik
zla, ampak hudobni duh. V človeka pa
vstopi po Adamovi svobodni odločitvi,
kar ima posledice za vso človeštvu.

za + Marijo Ertl

17.30 za + Branka Pahiča
17.30 za + Vinka in Slavico Hercog
17.30 za + Marjano Jeza
9.00

za + starše Pivec in brata Ivana

Z močjo Božje milosti boste iz
preizkušnje izšli zmagovalci.
Samo odstranite vsak dvom.
www: adore dieu.com

4

Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: »Beelzebúl ga je
obsédel in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.« Tedaj
jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govóril:
»Kako more satan izganjati satana?«
Mr 3,22-24

sv. maše: na 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo

10. MED LETOM

NEDELJA, 13. 6.

za + starše Meglič ter brata in sestro

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

7.30 - za žive in rajne farane
10.30 za + Miroslava Lešnika

NEDELJA, 6. 6.

6. junij 2021

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

Resnica je, da zlo ni del človeške
narave, ampak da prihaja vanj od
zunaj. V Božji besedi stopata pred
nas Adam in Jezus. Prvi, ki je
pritisku zla podlegel, drugi, ki iz
tega boja izide zmagovalec. Adam,
ki je padel v skušnjavi, je izpostavil
pritisku zla vse človeštvu. Na drugi
strani, pa je Jezus premagal zlo in je
s tem pridobil zmago za vse. Pavel
nam pojasni: ''Kakor je po enem

človeku, Adamu, prišel greh nad vse,
tako je po enem pravičnem, Jezusu,
prišla nad vse rešitev.'' (Rim 5.9)
Jezusovo vlogo odrešenika razumemo le ob pogledu na izvor zla.
Ob našem soočenju z zlom nas
Jezus vabi, da njega priznamo za
močnejšega od vsega zla in se mu
izročimo v varstvo.
Jezus k zaupanju vanj spodbuja po
čudežih, ki so znamenja Njegove
oblasti nad zlom. Čeprav zlo
napada tudi Njega, vanj ne more
vstopiti, ker on tega ne dovoli.
Zlo nas neprestano napada, toda
kolikor smo trdno povezani z
Jezusom, smo v Njegovi moči
sposobni zlo zavrniti in tako je zlo
lahko okrog nas, toda za nas je
neučinkovito. Pravo zlo namreč ni
tisto, ki nam povzroči telesno
trpljenje, ampak greh, ki uspe
vstopiti v človeka in ga potegniti v
pekel - večno ločitev od Jezusa.
župnik
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DRUGA ZAKONSKA skupina ima srečanje danes v nedeljo, 6.6. ob 18h.

ROMANJE Lani načrtovano župnijsko romanje na Kočevsko bomo
organizirali, letos konec junija.

VEROUK zakjučujemo. Otroci bodo ta

teden
pri verouku
dobili spričevala, oz.
potrdila o sodelovanju
pri verouku - vendar
brez ocen.
Zaključna sv. maša veroučnega leta pa
bo prihodnjo nedeljo, 13. 6.: na
Dobrovcah ob 9h, v Slivnici ob 10.30h.
Veroučenci vabljeni k udeležbi.

ORATORIJ 2021
Za otroke vseh šolskih
starosti načrtujemo Oratorij, ki se bo
odvijal v dneh od 5. do 9. julija.
Prijavnice bodo na voljo od 6. 6. do
3. 7. V sklopu oratorija bo izlet na eno
od kopališč (ni pa še znano katero).
VOLITVE NOVEGA ŽPS bi morale biti
že lani, pa so zaradi epidemije prestavljene
na letos. Lani sestavljena komisija za izbiro
ŽPS bo imela sestanek v torek, 8. 6. po
večerni sv. maši.

AKOLITAT – naš faran, g. Zlatko
Pintar, izredni delivec sv. obhajila, je
kandidat
za
prejem stalnega
diakonata. Prva
stopnja
k
posvečenju je
akolitat, (mašni
pomočnik). To službo mu bo podelil
nadškof A. Cvikl pri sv. maši v soboto,
12. junija ob 19h v stolnici v Mb.
Domači farani vabljeni k udeležbi.
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SEDEM PRAVIL ZA POROKO
Od leta 1965 v Evropi število porok
pada, hkrati pa število ločitev raste.
Do takrat pa tega problema ni bilo.
Kaj je prineslo to spremembo?
To stanje je sad odstopanja od
Božjega načrta o družini. Človek se
je zmeraj manj vpraševal o Božjem
načrtu in se prepuščal človekovim
idejam, ki so prihajale po tistih, ki
jim Božja beseda ni bila merilo.
Zakonska
zveza
je
Božji načrt
ne glede
na to kako
ljudje na
to gledajo.
Človekova odločitev pa je, ali se bo
opiral na človeško besedo ali na
Božjo besedo.
Ne glede na neugodno statistiko se
nekateri pripravljajo na sklenitev
zakonske zveze. Odločili so se
slediti Božjemu načrtu o skupnem
življenju moža in žene. Na poti
priprave na zakon pomaga sedem
pravil, ki vodijo v srečen zakon.
1. Služiti drug drugemu. Zakon ni
50/50, zakon je 100/100. Vsak je
pripravljen vse zapustiti zaradi
drugega. To naredi iz radosti, ker
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drugega ljubi, ker ga hoče osrečiti in
ne misli na vračilo.
2. Ljubite brezpogojno. Če Bog
naroča ljubiti naše sovražnike, to še
bolj velja za sozakonca. Gradnja
zakonskega odnosa je skupno delo.
3. Vzajemno se spoštujete. Vsak
človek potrebuje spoštovanje in
priznanje; to velja tudi za zakonce.
Naredite si kratki seznam reči, ki jih
na sozakoncu posebej cenite,
posebej tisto, kar vas je nekega dne
nagnilo, da ste se zaljubili vanj.
4. Ne ustvarjajte vzporednega
odnosa, Božja beseda je jasna: ''Kar
je Bog združil, naj človek ne loči.''
5. Vaša podaritev presega čustva.
Zaljubljenost je prehodna, zato
mora prerasti v ljubezen, ki ne
idealizira sozakonca, ampak se
daruje. Trenutki intimnosti bodo to
ljubezen krepili in zakon utrjevali.
6. Blagor sozakonca postavite
pred svojo korist. To je visoki nivo
zakonskega odnosa, ki pride ob
upoštevanju prejšnjih (ob poudarjanju svoje želje po dopustu, karieri…,
se bo sozakonec čutil
izključenega).
7. ''Nista več dva,
ampak eno meso.''
(Mt19,6). Te svetopisemske besede so

v zakonu zahtevna naloga. To je
ključ do srečnega trdnega zakona, ki
vključuje sprejemanje, odpoved,
ponižnost, darovanje sebe. Zakonca
si morata pogosto postaviti
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vprašanje: ali je njun odnos
približevanje drug drugemu, ali
morda oddaljevanje.
www.infochretienne.com/les-7-comm

Priporočljiv menu
za vsak dan v letu

2 skodelici potrpežljivosti
1 lonček dobrote
4 žlice dobrohotnosti
1 ščepec upanja
1 doza dobre volje.
Dodajte

2 pesti tolerance
1 paket previdnosti
Nekaj bilk simpatije
Eno pest ponižnosti
1 merico dobre volje in
začinjeno z dobrim namenom.
Vse to premešajte z vero in
dobili boste SREČEN DAN.
www.sainte-rita.net/espace-priere
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
NAVODILA – ''Ali si ti že tudi iskala

embalažo v smeteh, da si prebrala
navodila za kuhanje?''
NEKOČ, ko je zemlja bila še ravna
ploskev, so lahko idiote enostavno vrgli
čez rob.
KOMPLIMENTI - Policaj: ''Gume pa
imate lepo zlizane.'' - Voznik: ''Hvala!
Pa vaša plava luč tudi lepo bliska.''
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