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OZNANILA

Slivniški župnijski list

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

S L I V N I C A - sv. maše: 1,5m med osebami različnih gospodinjstev
NEDELJA, 15. 8.
VNEBOVZETJE D. MARIJE
PONEDELJEK, 16. 8.

Rok, romar, spokornik
TOREK, 17. 8.
Evzebij, papež

- za žive in rajne farane
Posvetitev naroda Mariji
za + Vladota in Rozalijo Dolenc
10.30
Posvetitev naroda Mariji
8.00

molitev pred Najsvetejšim ( do 9h)

8.00

molitev pred Najsvetejšim ( do 9h)

ČETRTEK, 19 8.

molitev pred Najsvetejšim ( do 9h)
za
+
Jožeta Lobnika / molitev za družine
18.30
18.00 molitev za duh. poklicepred Najsvetejšim

Janez Eudes duh

18.30 za + Leo Globočnik

PETEK, 20. 8.

18.30

Bernard, opat, cer. uč
SOBOTA, 21. 8.

- za žive in rajne farane
za + Katjo in Branka Voda ter pok.
10.30
Breznarjeve in Otičeve
7.30

NEDELJA, 22. 8.
21. nedelja med letom
-

NEDELJA, 15. 8.
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NEDELJA, 22. 8.
21. med letom

sv. maše: na 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo
- za krajane Skok, Dravskega Dvora in
Dobrovc /
posvetitev naroda Mariji
17.30 za + Janeza Pahiča
10.00

9.00

za + Terezijo Reich

KAPLJICA ROSE

Marija, daj nam Jezusa. Pamagaj,
da ga bomo ljubili in mu sledili. To je
upanje Cerkve, Evrope in človeštva.
Sv. Janez Pavel II.

4

češčenje Najsvetejšega

18.30 za + Vinka Simoniča in sina Tomaža

Pij X, papež

PETEK, 20. 8.

za + Martina Auguština in družino Iršič

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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7.30

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

»Marija je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se
raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje
dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi.
Velike reči mi je storil On, ki je mogočen«
Jn 6,43-44

8.00

SREDA, 18. 8.

Helena (Alenka), cesarica

DOBROVCE

Leto 20, številka 33

''NEKEGA DNE BOM ŠEL K NJEJ''

''V nebo, v nebo, v nebo, neki dan šel
bom k Njej…'' pravi pesem, ki je bila
znana že v času sv. Alfonza Logvorija.'
(www.youtube.com/watch?v=dJBr6vmIdy4)

Leta 1950 je
papež Pij XII.
razglasil
dogmo: ''Marija,
Brezmadežna,
Božja
Mati,
vedno Devica, je
bila po končanem zemeljskem
življenju z dušo
in telesom vzeta
v nebesa.

Dogma zajema konec njenega
mirnega ''zaspanja'' (teologi se ob
Mariji izogibajo besedi smrt) in
resnico, da njeno telo ni trohnelo v
grobu. Papež je razglasil to, kar so
verniki že dolga stoletja verovali na
osnovi imena Bogorodica, ki ga je
Mariji priznal koncil v Efezu l. 451.
V zgodovini tudi nikjer ni zaslediti

kakih poročil o Marijinih relikvijah
(posmrtnih ostankih).
Marijino Vnebovzetje razumemo
kot logični vrhunec njenega služenja Bogu oz. njene popolne podaritve Bogu, ki je jasno izraženo v
Njenem odgovoru nadangelu:
''Zgodi se mi po tvoji besedi.''
Kot Marija, smo mi povabljeni,
da postanemo ubogi v duhu, kar
pomeni odprtost za sprejem
Božjega daru. Kot Marijina,
tako je tudi naša ponižnost
sprejemanje Božje volje; tudi
naša razpoložljivost za Boga.
Marijo lahko prosimo za pomoč
pri tem odpiranju srca, hkrati
pa se povezujemo z Njo, ki je že v
Božji slavi. Njena nebeška slava ni
ovira, da se sklanja k nam kot
Mati k svojim otrokom, ki ji jih je
njen Sin na križu izročil v varstvo.
To je celo njena posebna vloga, da
svojim zemeljskim otrokom nenehno pomaga na poti k Bogu .
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je vsak
ponedeljek, torek in sredo od 8h - 9h.
Te dni, ko spet narašča epidemija,
se v molitvi še močneje oklenimo
Gospoda, ki je prava rešitev sveta.
ŽUPNIK BO ODSOTEN v dneh od
ponedeljka, 16. 8. do srede, 18. 8.
popoldne. Župnijska pisarna bo
dežurna vsak dan med 8. in 10. uro.
NOVI KRISTJAN
LIAM HRASTNIK iz Radizela.
Srečnim staršem čestitamo!
MOLITEV ZA DUHOVNE. POKLICE

pred Najsvetejšim bo v četrtek, 19.8. ob
18h. Vabljeni vsi, ki vam je to mogoče.

 V VEČNOST JE ODŠLA
DOBAJ MARIJA iz Dobrovc.
Molimo zanjo!
ANIMATORJI so lani bili v primežu
ukrepov varstva pred epidemijo, sedaj
pa so pripravljeni nadaljevati delo v
pastorali
mladih in
v župniji
sploh.
Na
srečanju v
soboto, 7. 8. so za sodelovanja v župniji
za naslednje pastoralno leto naredili
sledeči razpored:
- Voditelja animatorjev za naslednje
leto in oratorija 2022 sta Angelika
Jakolič in Marcel Kure.
Druge zadolžitve. Birmanci vključno
z božičnico: v Slivnici Angelika
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Jakolič, Marcel Kure; na Dobrovcah
Veronika Čander, Andreja Čander,
Elina Vetrih in Nejc Hedl.
Miklavževanje (9. raz) Katarina
Renčelj in Matevž Prevalnik.
Polnočnica: animatorji – vodi Katarina.
Ministranti: Anej Ravš.
Duh. vikend za birmance: Marcel Kure
Urban Ferlinc, Nejc Hedl in Aljaž Hedl.
Branje beril pri ned. sv maši: Lana
Ogrizek, Julija Žiger, Luka Ogrizek,
Urban Županič.
NOVI ŽUPNIJSKI SVET Dne 20. 6.
je bila izbira novega Župnijskega
Gospodarskega in Pastoralnega sveta.
Izbrane člane je
nadškof Alojzij
Cvikl potrdil za
dobo pet let.

Gospodarski
svet - ključarji: Jani Bandur, Vlado
Divjak, Herman Jakolič, Rado Kure,
Slavko Čander in Sergej Dragan.
Pastoralni svet ima tri komisije.
- Za oznanjevanje: Milena Crnjac,
Danilo Kraner, Andrej Ogrizek, Marko
Renčelj, Marija Čander, Matic Cverle,
Vidka Lešič, Peter Mum, Marcel Kure.
- Za bogoslužje: Marija Meglič,
Zlatko Pintar, Anton Kirbiš, Anton
Embreuš, Angelika Jakolič, Roman
Ravš, Sandi Jakolič, Rok Pahič.

- Za dobrodelnost (Karitas); člani:
Irena Topolovec, Cvetka Čoprež, Olga
Knap, Mirko Brglez. Valerija Hedl
Maja Vekuš; in sodelavci Franja
Bračko, Tone Bračko, Danilo Lubej,
Sonja Špelec, Frangež Anica, Vera
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Edšid, Verica Vetrih.
Župnijski svet je najožja skupina
župnikovih sodelavcev, vendar vsi
farani vsak na svoj način pomagate v
župniji, za kar sem vam hvaležen.
Vsem članom prejšnjega mandata
izrekam iskreno zahvalo za vaše delo;
za vašo požrtvovalnost Vam bodi Bog
bogat plačnik.
Vsem ki ste letos izvoljeni za
naslednjih pet let iskreno čestitam. Naj
Vas Gospod Bog vodi s svojimi darovi,
da bo vaše delo prispevek za rast
Božjega kraljestva.
župnik
MARIJA, MOJA MATI,
jaz, najbolj nebogljen
človek iščem zavetje pri
Tebi, Mati mojega odrešenika, Kraljica sveta in naša
zagovornica,
upanje
in
pribežališče grešnikov.
Na kolenih pred teboj, o velika
Kraljica, ti izrekam čast in se ti
zahvaljujem za dobrote, ki si mi
jih naklonila do tega trenutka,
posebej zato, ker me rešuješ iz
pekla, ki si ga pogosto zaslužim.
Rad te imam, o ljubezniva
Kraljica, obljubim ti, da bom storil
vse, kar je v moji moči, da te bodo
ljudje ljubili. Nate polagam vse
moje upanje in ti zaupam moje
zveličanje.
Sprejmi me za svojega služabnika
in me varuj pod svojim zaščitnim
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plaščem, o Usmiljena Mati.
Ker si tako mogočna pred Bogom,
me obvaruj pred vsemi skušnjavami, ali mi nakloni moč, da bom
vzdržal vse dni do konca mojega
življenja.
Prosim te za iskreno ljubezen do
Jezusa in za srečno smrt. O,
Marija, Ti si vsa predana v
ljubezni do Boga, bodi mi zavetje
v vsakem času, posebej v
trenutku, ki bo odločilen za moje
življenje po smrti.
Ne zapusti
me, dokler
me ne boš
videla
v
družbi
zveličanih v
nebesih, kjer te bom hvalil in bom
večno pel pesem hvale Bogu in
tvojemu usmiljenju. Sv Afonz Ligvoriji
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
OBLEKA – žena se je preoblekla in reče
možu. ''In kaj praviš?'' – Mož: ''Hlače so
super in bluza tudi, klobuk pa je
nemogoč.'' – Žena: ''Hvala. Ta, klobuk
je star štiri leta.''
IZGLED – Včeraj sem se zelo fino
obril, da bi imel več uspeha pri ženskah.
Potem mi je v marketu neka gospa
podarila tablico čakolade.
PETJE – če si žalosten, si zapoj pesem.
Ugotovil boš, da je tvoj glas večje
breme kot problem, ki te tare.
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