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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 25

7.30

NEDELJA, 13. 6.
11. MED LETOM

- za žive in rajne farane

11. NEDELJA MED LETOM
ODLOMEK IZ EVANGELIJA

10.30 za + Miroslava Lešnika

PONEDELJEK, 14. 6.

18.30

Valerij in Rufin, muč
TOREK, 15. 6.

18.30

Vid, muč
SREDA, 16. 6.

18.30

Beno iz Meisina

za + Rozo Šrimpf
- v zahvalo in blagoslov v družini
molitev za misijone
molitev za družine
Molitev za duh. poklice pred Najsvetejšim

18.00

Rajner, samotar

za + rajnega očeta
za + Antona in Zofijo Lubej ter
18.30
Rozalijo Šmid
18.30

Gregor Barbarigo, šk

češčenje Najsvetejšega
SOBOTA, 19. 6.

Nazarij, koprski šk

18.30 za + rajno mamo

NEDELJA, 20. 6.
12. MED LETOM

7.30 - za žive in rajne farane
10.30 - za blagoslov v družini

DOBROVCE
NEDELJA, 13. 6.
11. MED LETOM

-

SREDA, 16. 6.
SOBOTA, 19. 6. –

NEDELJA, 20. 6.
12. MED LETOM
KAPLJICA ROSE

9.00

Veselo sporočilo današnjega evangelja je to, da Božje kraljestvo raste.
Cilj te rasti je, da človek doseže polnost
življenja. Vsak dan ponavljamo: ''Pridi
Tvoje kraljestvo!'' To kraljestvo ne bo
''padlo z neba'', ampak je že tu,
zasejano v zemljo in klije.

za + starše Pivec in brata Ivana

9.00

za + Ivano in Alojza Pleteršek

Ni ga, ki bi mogel otroka
bolje poučiti, kdo je Bog,
kakor skrbni oče in ljubeča mati.
Bl. Anton Martin Slomšek

4

RAST KRALJESTVA

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

17.30 za + Antona in Marijo Premzl
za + rajne iz družine Pahič, za Benjamina
17.30
Čandra in teto Tilo
17.30 za + Marijo Čuček

TOREK, 15. 6.

Jezus je rekel množicam: »Z Božjim kraljestvom je kakor s
človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi ponoči in bedi podnevi,
Mr 4, 26-27
seme pa klije in raste, da sam ne ve kako.

za + Andreja Hentaka

ČETRTEK, 17. 6.

PETEK, 18. 6.

13. 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

''Človek je šel zjutraj in posejal
seme…, potem je spal, minili so
dnevi in noči, seme pa je rastlo in on
sam ni vedel kako…'' Človek se
mora ''zjutraj'' podvizati, pripraviti
teren in zasejati. To nujnost
priprave okoliščin za rast semena
lahko razumemo tudi kot
profesionalno delo, pa tudi vzgojo
otrok ali oznanjevanje v Cerkvi.
Naslednja ''faza'' je popolno

zapanje v Boga, ki daje rast. Ko
smo mi izvršili, kar je naša
dolžnost, zaupajmo Bogu, ki
prevzame ''stvari v svoje roke''.
On je na delu ves čas, tudi če mi
tega z očmi ne vidimo.
Da Bog ne potrebuje veliko
materiala, pač pa veliko našega
zaupanja, nam govori tudi Stara
zaveza. Izraelci so se Babilonu
hoteli upreti z vojsko in so poklicali
na pomoč Egipt, pa je ta projekt
povsem propadel. Bog za rešitev
ljudstva ni potreboval bojnih voz,
ampak popolno vero, česar pa pri
voditeljih in pri ljudstvu ni bilo.
Kako naj človek deluje, ko vidi
svojo nemoč, nam pove prilika o
gorčičnem zrnu: to malo, kar
imam, dam Bogu in je njemu
dovolj, da iz tega neredi veliko.
Zrno je majhno, pa nosi v sebi
velike Božje obljube - in spet je
vse odvisno od ''velikosti'' človekovega zaupanja v Boga.
župnik
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NOVI

11. ned. med letom

PASTORALNI

SVET

Petletni

mandat je sedanjemu
Pastoralnemu svetu
(PS) potekel že lani,
pa je epidemija
preprečila izbiro novih članov.
Izbira članov novega PS. bo v
nedeljo, 20. junija.
NOČNO PEŠ ROMAJE MLADIH

Škofijski odbor za mlade Maribor
vabi na peš romanje k Mariji na
Ptujsko goro v petek, 25. junija.
Ob koncu šolskega in akademskega
leta je romanje k Mariji priložnost
za zahvalo. Z romanjem bomo
pričeli pri cerkvi v Slivnici pri
Mariboru, ob 19h ter nadaljevali
skozi Rače in Cirkovce proti Ptujski
gori. Romanje bomo zaključili okoli
polnoči s sveto mašo. Vmes na poti pa
petje, smeh in še kaj…

ORATORIJ

2021

namenjen
otrokom vseh starosti
osnovne šole bo v dneh
od 5. do 9. julija.
Oratorijski vzornik je
mladi svetnik, Carlo Acutis, ki je umrl
leta 2006, star šele 15 let.
Prijavnice so na voljo do 3. 7. V
sklopu oratorija bo izlet na kopališče
Mala Nedelja (v Slov. goricah).
Oratorija se lahko udeležijo otroci, ki
niso okoženi s koronavirusom (negativen
test, ali prebolelost, ali ceplenje)
ROMANJE

na Kočevsko bo v
soboto,
3
julija. Odhod
avtobusa ob
6h zjutraj,
vrnitev
okrog 21h.

Pot nas vodi v Kočevski Rog,
Kočevska Reka (sv. maša), Osilnica ''dežela Petra Klepca'' (kosilo), Fara pri
Kočevju, Ribnica in domov. Cena je
30,-€. Prijave sprejemata Marija

in Florijan Meglič - osebno ali na
tel.: 031 379 704.
Na romanje so povabljeni vsi, mladi
in stari, vsi ki čutijo v srcu zahvalo.

Zaradi lažje organizacije prosimo,
če se na romanje prijavite na tel.
040 688 820 (Jure) ali na mail:
jure.sojc@nadskofija-mb.si
Starši vabljeni, da po sv. maši
mladim nudite prevoz domov.
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Avtobus lahko sprejme le potnike, ki
niso okuženi s koronavirusom COVID19, za kar je potrebno eno dokazilo:
negativni test star do enega tedna, ali
prebolelost ali cepljenje.
NOVI KRISTJANI
STELA MENDAŠ iz Črete in
ANŽE PIŠEK iz Radizela.
Srečnim staršem čestitamo!
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NASVETI CERKVENIH OČETOV
ZA NEGO DUŠE

Želja, da ne bi nič počeli, splošna
utrujenost pomešana z občutkom
žalosti je lahko neka duhovna
lenoba, ki duši zelo škoduje.
Prvi menihi krščanstva so to doživljali in to stanje premagali, drugim
vernikom pa so zapustili nasvete.
 Sv. Anton Puščavnik (Egipt 251+
356). Menih, ki se je umaknil v

puščavo, da bi bil z Bogom. Toda
tam je doživljal vsakovrstne napade
hudobnega duha, ki je svetnikovo
pozornost hotel obrniti stran od
Boga. Anton svetuje: ''Kamorkoli
greš, imej Boga pred svojimi očmi.
Karkoli delaš, imej v sebi svetopisemska pričevanja. Ne hodi okrog
brez potrebe.''
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duša naj pozabi tudi trpljenje, ker se
v češčenju Boga razcveti.’’
 Sv. Romuald (Ravenna, 950 - 1027
redovni ustanovitelj).
Skušnjavo
duhovne lenobe ja premagoval s
psalmi, ki se jih je učil na pamet, z
delom, z molitvijo in postom. Za
tega delovnega meniha ni drugega
počitka kakor večnost.
Marzena Devoud – aleteia.fr /18/04/21
PROŠNJA ZA VERO
Gospod, nakloni mi močno vero,
tako vero, ki je kot gorčino zrno,
pa zraste in presega gore,
ki zajema mir in vedrino
tvoje ljubezni.
Daj mi tako vero, ki
mi bo tudi v temini
noči stiske dala čutiti gotovost
Tvoje bližine in
rešilno moč Tvoje Ljubezni.
www.sainte-rita.net/espace-priere

 Sv. Peter Damiani, (Italija, 1007
-1072), asket, razlagalec Svetega
pisma, mistik. V številnih svojih
spisih, ki mu dajejo naziv Cerkvenega
učitelja, govori o navzočnosti zla, ki
človeka hoče motiti tudi pri molitvi
in branju svetih spisov. On svetuje:
''Dobrodelnost naj razvnema tvoje
navdušenje za Boga. Zdravilo proti
tem skušnjavam se nahaja v
dobrodelnosti, ki vodi do pravega
veselja. V tem navdušenju tvoja

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
NAVODILA – Če greš s prijateljico na
sprehod, jo ves čas drži za roko, sicer
bo povsod hotela kupiti kako stvar.
TURISTI stojijo na robu kraterja na
Etni. Neki ameriški turist reče: ''To je
tako kot v peklu.'' – Italijan, ki je to
slišal reče svoji ženi: ''Tile Američani
pa so bili že povsod.''
NOVINEC – ''Predlagam, da gremo z
logiko in razumom naprej.'' – ''Ali si ti
novinec v naši firmi?''
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