13. ned. med letom
. ned. med letom

27.junij '21

OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
S L I V N I C A - sv. maše: 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo
NEDELJA, 27. 6.
7.30 - za žive in rajne farane
13. MED LETOM

10.30

PONEDELJEK, 28. 6.

za + rajne iz družin Kop, Polič in Klun

za + Alojza Majeriča (osmina) in za Branka
ter starše Majerič, Hren in sorodnike
10.30 za + Jožeta Hozjana (žpk)
18.30

Irenej Lyonski, šk, muč
TOREK, 29. 6.
PETER IN PAVEL
APOSTOLA

18.30

SREDA, 30. 6.

18.30

Prvi muč rimske Cerkve
ČETRTEK, 1. 7

18.30

Estera, svetopis. žena
PETEK, 2. 7. – prvi petek

Ptujskogorska Mati Božja

18.30

za + Alojza Greifa
za + Štefana Ramota (zadušnica)
molitev za družine

za + Franca in Rozo Šrimpf, ter sestro
Natalijo
- za blagoslov v zakonu
pobožnost prvega petka

za + Angelo Murko

SOBOTA, 3. 7. – prva sobota
TOMAŽ, APOSTOL

18.30

NEDELJA, 4. 7.
14. MED LETOM

7.30 - za žive in rajne farane
10.30 za + Anko Jagarinec

DOBROVCE
NEDELJA, 27. 6.
13. MED LETOM
TOREK, 29. 6.
PETER IN PAVEL

PETEK, - prvi petek

NEDELJA, 4. 7.
14. MED LETOM

-

pobožnost prve sobote

Leto 20, številka 27

9.00

za + Miroslavo Auguštin ter starše
Elizabeto in Petra

9.00

za + Franca Jakoliča

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Rekla je namreč: »Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena.«
In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena
nadloge. … On pa ji je rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila.
Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge!«
Mr 5, 28-29. 34
ODREŠUJOČI DOTIK
Jezus izobražuje in vzgaja apostole, z
njimi pa tudi nas, preko vrste čudežev:
pomiritev viharja, osvoboditev obsedenca, danes pa ženo z dolgotrajno
boleznijo, in končno obuditev mrtve
deklice. Jezus pokaže, da je pristojen,
da olajša naše trpljenje in okrepi naše
upanje.

17.30 za + Branka Pahiča
9.00

- v zahvalo za zdravje, dar življenja

Med zakonci :
Nič in nikoli ni enostavno,
nič in nikoli ni popolno.
Če med zakoncema ni vzajemnega
zaupanja, nikoli ne bo šlo naprej.
www: confiance.search?q=citations

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

KAPLJICA ROSE
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Slivniški župnijski list

Človek se rad zagleda v svoje
sposobnosti in misli na način, kot da
ima nadzor nad življenjem; tudi se
rad vede kot da smrti ni. Pa vendar
vstopata med nas bolezen in smrt
kot velika učitelja v našem življenju.
Vabita nas, naj se ne navezujemo
čer mero na minljive dobrine, da bi
se lahko načrtno pripravili na

najbolj odločilen dogodek v našem
življenju: na smrt.
Bistvo priprave na smrt (torej na
spremembo življenja), je Jezusov
dotik. Bolna žena se dotakne roba
obleke in njeno življenje postane
kvalitetnejše. Jezus se dotakne
mrtve deklice in v njo pride
življenje. Evangelij poroča še o
odrugih okoliščinah, da so vsi, ki
''so se dotaknili Jezusove obleke,
ozdraveli'' (Mr 6,56).
Ljudje doživljamo telesne in
duševne stiske. Naša življenja so
krhka. Evangelij nas vabi, da se
dotikamo Jezusa z vero kot bolna
žena, kot Jair. Dotik Jezusa, ki ga
človek naredi iz vere, oblaži
bolečino in oživi upanje. Taki stik
nastane v iskreni molitvi, v
neprimerno obilnejši meri pa v
zakramentih.
Evangelij hvali vero bolne žene,
Jairovo vero, kot tudi vero
množice. Z vero odpremo pot
Jezusu za odrešilni dotik.
župnik
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ORATORIJ 2021 namenjen otrokom

vseh starosti osnovne šole bo v dneh
od 5. do 9. julija.
Prijavnice so na voljo
do 3. 7. V sklopu oratorija
bo izlet na kopališče Mala Nedelja.
Sestanek za starše otrok, ki bodo na
Oratoriju, bo v petek, 2. 7. ob 19h.
je 2. 7. Obisk
bolnikov in obhajilo na domu bo po
običajnem redu.
PRVI PETEK

G. ZLATKO PINTAR mašni pomočnik. V soboto, 12.6. je nadškof Msgr A.
Cvikl našemu faranu Zlatku podelil
službo mašnega pomočnika. Poleg podeljevanja sv. obhajila lahko izpostavi
Najsvetejše v češčenje in ga zopet vrne
v tabernakelj. Hvaležni smo Zlatku, da
je to službo sprejel in bo tako vernikom
v pomoč pri rasti v veri.
NOVOMAŠNIK BOD'
POZDRAVLJEN
Danes, v nedeljo. 27. 6.
med sv. mašo ob 16. uri
bo v mariborski stolnici
posvečenje edinega
novomašnika naše nadškofije.
Ker je v boju proti epidemiji še vedno
udeležba vernikov omejena,
spremljajmo našega in vse letošnje
novomašnike z osebno molitvijo.
NOVI KRISTJANI

MIA FAJS z Drav. Dvora,
HANA PRESKER iz Radizela in
NIA PRAVDIČ iz Radizela.
Srečnim staršem čestitamo!
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ROMANJE na Kočevsko bo v
soboto, 3. 7 ob 6h zjutraj avtobus bo
pred Maranato, vrnitev cca 21h. Cena
je 30,-€. Prijave: Florijan in Marija
Meglič, tel.: 031 397 704.
Avtobus lahko
sprejme osebe,
ki niso okužene
s koronavirusom
COVID- 19.
NOVI ŽUPNIJSKI SVET je izvoljen.
Na katerem področju pa bo kdo delal,
se bomo z izbranimi člani dogovorili
na sestanku v torek, 29. 6. po večerni
sv. maši. Seznam se potem pošlje
nadškofu. Če jih
nadškof potrdi, takrat
novi Župnijski svet
dobi poslanstvo in se
predstavi župnijskemu občestvu.

ŽUPNIJSKA PISARNA se bo pre-

selila v novo župnišče, ko bo prostor
opremjen s pohištvom. Predvidoma
bo to stalo cca 1.500,-€. V prihodnje
bo darovanje v ta namen.
Hvala za pomoč.
OLTAR SV. MIKLAVŽA
po
zunanji in notranji obnovi župnijske
cerkve je dosedanji župnijski svet že
lani skelnil, da se bomo lotili
obnove oltarjev. Na predlog zavoda
za spomeniško varstvo bomo v tem
času pristopili k oltarju Sv.
Miklavža. Obnovitvena dela je
prevzel restavrator Mladen Kuhl.
Začel bo morda že prihodnji teden.

27.junij '21

13. ned. med letom

Predračun za obnovo je 12.400,-€.
Pričakujemo, da bo nekaj prispevala
Občina
HočeSlivnica, kar bo
objavljeno.
Seveda bo večji
del naša skrb, pa
verjamem,
da
boste verniki in
ljudje dobre volje
''vkup stopili'' in
zadevo izpeljali, kot vedno doslej.
župnik
Hvala Vam vnaprej.
GRADNJA NA DOBROVCAH

Možje so spet pridno prijeli za delo,
kot se vidi na sliki. Hvala vsem, ki
ste ne glede na vročino doprinesli k
napredku.
Z rastjo sten
prihajajo
tudi
računi, zato je
vsak dar dobrodošel. Vaš dar lahko

duha veselja in radosti, da bodo
vir bratskih odnosov in bodo
mladim spodbuda za služenje
Tebi z oznanjevanjem Evangelija.
Podpiraj jih, da se bodo napajali
pri studencih pristnega
duhovnega življenja
in se bodo radi dali na razpolago,
da ponesejo v svet Tvoje
usmiljenje in Tvojo ljubezen.
Nakloni jim duha modrosti,
da bodo prepoznavali Tvoj klic
in posvetili svoje življenje
širjenju Tvoje slave.

izročite blagajničarki, gospe Heleni Jus
Silič, ali nakažete na Bančni račun:

Marija, Jezusova vzgojiteljica,
izprosi našim krščanskim
skupnostim prežetost s
Svetim Duhom, da bodo duhovno
rodovitne, iz katerih bodo izvirali
pristni duhovni poklici v službi
vsemu Božjemu ljudstvu. Amen.

Deželna banka Slovenije:
SI 56 1934 0500 9689 773
Župnija Slivnica, K cerkvi 9

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
UČITELJ vpraša: ''Kdo od vas ve, s čim

2312 Orehova vas

namen: Dobrovce - učilnice
USMILJENI OČE,
ki si dal svojega Sina za naše
odrešenje in nas vedno podpiraš
z darovi Svetega Duha,
daj našim verskim skupnostim

www.diocese-bourges.org/vivre-sa-foi

je princ prebudil Trnjulčico?'' – Tišina.
- Učitelj nadaljuje: ''Bom pomagal. Kaj
ti da mama zjutraj predno greš v šolo?''
– Erik zmagoslavno: ''Sendvič!''
MOŽ je rekel svoji mami. ''Moja žena
boljše kuha kot ti.'' - In potem je nastala
velika tišina.
KOLEGICI se pogovarjata: ''Kaj ti res
delaš tri diete hktrati?'' – ''Ja, seveda.
Saj od ene ne morem živeti.''
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