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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
NEDELJA, 4. 7.

7.30

- za žive in rajne farane

10.30

za + Anko Jagarinec

PONEDELJEK, 5. 7.
Ciril in Metod, slovanska
apost., sozavetnika Evrope

18.30

za + Jožeta Lobnika

TOREK, 6. 7.
Marija Goreti, dev, muč.

18.30

za + Gabrielo Hojnik

13. MED LETOM

SREDA, 7. 7.

Anton Zaccaria, duh., r. ust. 18.30
ČETRTEK, 8. 7

17.30

Kilijan, šk, muč

18.30

PETEK, 9. 7

16.00

Avguštin Zhao in kitaj. Muč. 18.30

Leto 20, številka 28

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali so se nad
njim. Jezus pa jim je govóril: »Prerok ni brez časti, razen v
domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« Mr 6,4-5.

- za blagoslov, zdravje in varstvo v družini
molitev za družine

za + Antona Pučko (osmina)
za + Tomaža Simoniča
molitev za duhovne poklice

- Sklepna sv.maša oratorija
za rod Kreže in po namenu
pobožnost prvega petka

17.30 za + Zvezdano Lešnik (osmina)

Amalija, red

18.30 za + Leopolda Ekerla in starše

NEDELJA, 11. 7.
15. MED LETOM

7.30

NEDELJA, 4. 7. 6.
14. MED LETOM

- za žive in rajne farane

9.00

- v zahvalo za zdravje, dar življenja

17.30 za + Janeza Pahiča

SREDA. 7. 7.

17.30 za + Jožefa Verlaka

15. MED LETOM

9.00

za + Slavico Hercog

KAPLJICA ROSE

Družina ni vprašanje krvnih vezi.
To je vprašanje, kdo te drži za roko
na dan, ko si tega najbolj potreben.
www: confiance.search?q=citations
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Trije odlomki današnje Božje besede
nam približajo neuspehe: Ezekiel mora
govoriti ljudem o njihovih zablodah,
Jezusa zavrnejo v njegovem kraju,
Pavel pripoveduje o ''trnu'' (nekateri
mislijo, da gre za božjast), ki je v
njegovem telesu. Pa vendar to niso
neuspehi treh glasnikov Božje besede,
amapk neuspehi poslušalcev.

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

TOREK, 6. 7.

NEDELJA, 11. 7.

NEUSPEH V
PREPOZNAVANJU JEZUSA

10.30 - v zahvalo
-

4. julij 2021

14. NEDELJA MED LETOM

SOBOTA, 10. 7.

DOBROVCE

Slivniški župnijski list

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

Jezusa v Nazaretu obda množica.
Pa ne enaka tisti, ki ga je spremljala
ob obuditvi mrtve Jairove hčere.
Množica v Nazaretu ostane na ravni
kritične radovednosti. Preveč vedo
o Jezusu, poznajo ga... VSAJ MISLIJO,
DA GA POZNAJO. Res so ga poznali
kot tesarjevega sina, toda niso bili

sposobni sprejeti novosti, s katero se
je Jezus predstavil.
Ali se ne dogaja to marsikomu, ko
teče beseda o tem ali onem človeku?
''Ja, ja, saj tega pa poznam. Kot svoj
žep…'' Spet tak človek le misli, da
drugega pozna. Vsak človek je
skrivnost. To kar mi vemo povedati
o drugem, je le del tistega kar on v
resnici je.
Isto je z našim spoznanjem
Jezusa. ''Ja, saj sem hodil k
verouku, Jezusa poznam.'' Taki
misli, da Jezusa pozna, ker zna
našteti nekaj podatkov o njem;
toda ali se je osebno v notranjosti
svojega srca intimno srečal z
njim? Kdor ga je tako srečal, je
začutil, da je Jezus neizmerno več
kot to kar o njim lahko povemo.
Osebno srečanje Jezusa v
predanosti Njemu vedno prinaša
doživetje ljubezni in je vedno
nekaj novega, čeprav smo z Njim
''ena družina'' že od našega krsta
naprej.
župnik
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ORATORIJ 2021 - ORIGINALEN
SEM s e začne jutri v ponedeljek 5. 7.
in bo trajal do 9. 7.
Otroke in
animatorje
priporočimo
Gospodu na
priprošnjo Bl. Carla Acutisa.
 V VEČNOST STA ODŠLA
ANTON PUČKO iz Radizela in
ZVEZDANA LEŠNIK iz Hotinje vasi.
Molimo zanju!
NEDELJA SLOVNECEV PO SVETU

4. julij, je priložnost da se vsaj v duhu
povežemo z rojaki po svetu.
Letos, ko obhajamo 30. obletnico
slovenske države, je pa ta spomin še
bolj primeren. Mnogi naši rojaki so v
drugih državah bili povezani v kulturna
društva, obhajali sv. maše v slovenskem jeziku, se krepili na duhovnih
vajah v slovenskem jeziku. Tako so
ohranjali kulturo in vero, hkrati pa so
bili sicer neuradno, v resnici pa še kako
pomembni ''ambasadorji Slovenije''.

14. ned. med letom

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo
tudi v času oratorija v ponedeljek, torek
in sredo od 8h do 9h.
Verniki vabljeni,
da v teh dneh
oratorija spremlajte
program otrok z
vašo molitvijo.

KRISTJANI NA.KITAJSKEM
Pastor Chang Wong (iz previdnosti
je ime spremenjeno) je preživel 18 let
v zaporu. Ob vrnitvi je odkril, da
se je v tem času njegova cerkvena
skupnost pomnožila.
Chang Wong je 18 let preživel v
tako majhni celici, da je v njej komaj
stal. Ko je bil izpuščen je bil srečen,
da je srečal svojo družino. Sin je ob
njegovi aretaciji bil star 4 leta.
Pastor se spomenja svoje skupnosti.

14. ned. med letom

vprašanje: ″Kdo so vsi ti ljudje? ″ je
dobil odgovor: ″To je Vaša Cerkev,
pastor. Vaši verniki, ki so prehodili
dolge kilomettre in prešli več hribov, da
bi vas pozdravili.″

Vprašal je vernike: ″Kdo so vaši
pastorji, ki so opravili tako veliko
delo?″ Odgovorili so: ″Vi sta naš
pastor. Storili smo, kakor ste nam
naročili: poiskati izgubljene, podeliti evangelij drugim. Kot ste naročili, naj zaupamo Svetemu Duhu in
On bo pomagal. Naročili ste, naj
molimo za čudeže. Mi smo Vaša
Cerkev in želimo, da nas še bolj
poučite. Ni nas strah državnih
oblasti, vse česar se bojimo je to, če
ne bi vec sledili Božjemu nauku.
www.infochretienne.com/page/3

To je bila majhna hišna skupnost
skrivne Cerkve. Spominja se, kako
je ure in ure hodil čaz hribe, da je
obiskal vse tiste dejansko maloštevilne vernike in jih na tajnih
srečanjih utrjeval v veri.
Ob procesu osamosvajanja Slovenije so
ti naši rojaki pomembno prispevali k
prepoznavnosti Slovenije in k mednarodnemu diplomatskemu priznanju.
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Ob sporočilu, da bo izpuščen na
prostost so ga verniki prišli pozdravit.
Pastor Chang Wong je mislil še na tisto
majhno skupnost, ki jo je zapustil, zdaj
pa je ugotovil, da so prišli v tisočih. Na

ANIMATORJEVA MOLITEV
Gospod, kot animator nosim
odgovornost za svojo skupino.
Prosim te, pomagaj mi, da otroke
in mlade spoznam ter začutim
njihovo potrebo, da jim pomagam.
Zavedam se, da sta moja drža in
moj zgled pomembnejše kot vse
moje sposobnosti.
Pomagaj mi biti dober, prijazen
in velikodušen do vseh.

Daj, da bo v moji skupini vladal
pravi duh. Blagoslavljaj naše
načrte in nas podpiraj, da bomo
vedno bolj napredovali. Tako bo
naša vzgoja dosegala vedno večje
uspehe, zdaj in v prihodnje. V
tvoje roke, Gospod, se vsega
izročam. Amen.
GRADNJA NA DOBROVCAH
napreduje in hkrati tudi stroški. Vaš
dar lahko izročite blagajničarki, gospe
Heleni Jus Silič, ali nakažete na račun:

Deželna banka Slovenije:
SI 56 1934 0500 9689 773
Župnija Slivnica, K cerkvi 9
2312 Orehova vas

namen: Dobrovce - učilnice
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
BAZEN - Zanimivo. Ko grem z otrokon
na bazen, mali sploh ne rabi iti na
stranišče in ni nič žejen.
SPANJE - Štiri ure spanja na dan mi je
dovolj. Seveda, ponoči pa rabim dvojno
dozo.
-----------------------

''Tako, draga tašča, prispeli smo.''
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