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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

S L I V N I C A - sv. maše - za vstop v cerkev velja pravilo PCT
7.30

NEDELJA, 14. 11.
33. med letom

17.30

Albert Veliki, šk, cer. uč.
TOREK, 16. 11.

17.30

Marjeta Škotska, kraljica
SREDA, 17. 11.

17.30

Elizabeta Ogrska, red.

za + Alojzijo Mom
molitev ob tednu zaporov

- za blagoslov v družini (Gungl)
molitev ob tednu zaporov

za + rajne sorodnike
molitev za družine

17.00 Molitev za duh. poklice pred Najsvetejšim
Posv. Bazilik Petra. in Pavla 17.30 za + Alojza Greifa

molitev za duh. poklice

17.30 za + Marijo Šobernik

Matilda, red.
SOBOTA, 20. 11.

17.30

Edmund, kralj
NEDELJA, 21. 11.

7.30

KRISTUS - KRALJ
VESOLJSTVA

DOBROVCE
NEDELJA, 14. 11.
33 med letom
SREDA, 17. 11.

NEDELJA, 21. 11.
KRISTUS KRALJ
KAPLJICA ROSE

za + Stanislva Šmirmaula

Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majále.
Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo
in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene
od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba. Mr 13, 25-27

''PRIDI K NAM TVOJE
KRALJESTVO.''
Božja beseda je danes polna upanja,
saj je Kristusov prihod ura zmage, ko
ljubezen za vso večnost zmaguje nad
vsem zlom. Kristjani se lahko radujemo
nad tem dogodkom.

molitev ob tednu zaporov

- za žive in rajne farane

sv. maše: za vstop v cerkev velja pravilo PCT
9.00

za + Marijo in Henrika Prevolnik

16.30 za + Terezijo Reich
9.00

za + Marjano in Franca Jeza

Po smrti bi vsi radi živeli v miru.
Zakaj pa ne moremo sedaj
vsi živeti v miru?
www: citations d'amour

4

češčenje Najsvetejšega

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

10.30 za + Franca in Katarino Žigart
-
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ČETRTEK, 18. 11.

PETEK, 19. 11

Leto 20, številka 47

- za žive in rajne farane

10.30 za + Antona in Ivano Soršak

PONEDELJEK 15. 11.

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

Ev. Marko ne govori ne o kazni,
ne o obsodbi, ampak o uresničitvi
velikih obljub, ko ''Božji Sin pride
na oblakih…'', da nas rešuje. To je
Božji odgovor na naše molitve:
''…pridi k nam Tvoje Kraljestvo.''
Veliki zbor v Jeruzalemu je hotel
uničiti prvo Cerkev - pa je Cerkev iz
preganjanja izšla močnejša in se še
bolj razširila po svetu.

Isto se je zgodilo pod Neronom, isto
v času otomanskih pustošenj, spet se
je ponovilo v boljševiški Rusiji, v
Jugoslaviji in še in še… Res je, v
Evropi zremo krizi vere v oči – ni pa
tako povsod po svetu…
Ob smokvi, ki vsako pomlad na
novo požene, pa iz zgodovine, predvsem pa iz Jezusovih besed se učimo, da se vse stiske, vso nasilje
enkrat končajo, Kristus, Knez
miru in Bog ljubezni, pa zmaguje.
Apostol Peter naroča: ''Bodite
vedno pripravljeni podati razlog
vašega upanja…'' (1Pt 3,15)
Naša skrb ni strah pred koncem,
(saj to ni evangeljsko sporočilo),
ampak je naša skrb ohranjati
upanje, imeti oči uprte v Jezusa in
se veseliti trenutka, ko se bo uresničilo Kristusovo kraljevanje in
se bo na nebu zaslišal mogočni
glas: ''To je bivališče Boga med
ljudmi.'' (prim. Raz 21)
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v ponedeljek, torek in sredo od 8h - 9h.

Epidemija nas ogroža, tarejo nas
skrbi, na nas pritiskajo skušnjave.
Jezus nam je na razpolago, da nas
rešuje. Pa vendar hoče, da mu to
povemo, da smo v tem boju
skupaj z Njim.
MOLITEV
ZA
DUHOVNE POKLICE

pred Najsvetejšim bo
v četrtek ob 17h.
ČETRTA ZAKONSKA SKUPINA
ima srečanje v soboto, 20. 11. ob 9h v
Maranati.
ŠESTA ZAKONSKA SKUPINA ima
srečanje v soboto, 20. 11. ob 19h v
župnišču.
 V VEČNOST JE ODEŠL
ŠTEFAN OGRIZEK iz Drav. Dvora.

Molimo zanj!
SENECURA - DOM STAREJŠIH
OBČANOV V SLIVNICI

Dom sterejših občanov v Slivnici je
dograjen. V tem času sprejemajo
prijave in kmalu se bodo prvi
stanovalci
tudi vselili.
Ker pa
''človek ne
živi samo od
kruha ampak od vsake Besede, ki
prihaja iz Božjih ust,'' (Mt 4,4), je bil
že pogovor med vodstvom Doma in
domačim župnikom, da bo v Domu
nudena tudi duhovna oskrba.
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MLADINCI, MLADINKE vabljeni na
mladinska srečanja vsako soboto ob
19h v Maranati. Pametno in luštno!

TEDEN ZAPOROV
Od 14. do 20. novembra 2021 Cerkev
obhaja teden zaporov. Namen tega je,
da bi se kristjani zavedali potreb
zapornikov in njihovih družin, žrtev
kaznivih
dejanj,
zaposlenih in
vseh drugih,
ki skrbijo za
zapornike.

…KO
MILOST PRESEŽE OBSODBO
''Odslej ni nobene obtožbe za tiste, ki so
v Kristusu Jezusu.'' Gal 8,1. Po državni
zakonodaji lahko predsednik države
pomilosti obsojenca in ta postane
deležen polne prostosti in svobode.
Koliko bolj je torej učinkovita
pomilostitev, ki jo stori Bog, ko vidi v
notranjost krivde in kesanja. On vidi
koliko se storilec obsoja sam v svojem
srcu, kako postane ''rabelj samemu
sebi'', se obtožuje in čuti sramoto pred
samim seboj: ''Pa kako, da sem jaz
lahko to storil…?'' Ko to vidi Bog, ki
vidi na skrivnem, On odpusti tudi tisto,
kar ljudje (vsaj množica), nikoli ne bi
odpustili. Poznamo grešnico iz
evangelija: obsojeno s strani ''sodišča,''
toda ob močnem kesanju ji Jezus
odpusti. Ker je ona zavrgla ta dejanja,
jih je zavrgel tudi Jezus.
''Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj
pomnožila milost.'' Rim 5,20
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Predsednikova pomilostitev oprosti
obsojenca, toda iz sodnega registra
se zdeva ne izbriše. Povsem drugače pa
učinkuje Božja ''pomilostitev''. Bog
izbriše iz ''registra'' in človek brez
obremenitve pred Bogom lahko začne
na novo.
Kakšne
možnosti
imajo torej
zaporniki?
Če
ima
tožnik
v
rokah
dokumente
za obsodbo, je Sveto pismo tisti Božji
dokument, ki ima višjo in večno veljavo
pomilostitve.
Naša molitev obsojenim osebam
izprosi odprtost za Božjo besedo, da se
osvobodijo skušnjav za zlo dejanje.
Izročamo jih Njemu, ki pove: ''Duh
Gospodov je nad menoj, … da oznanim
jetnikom prostost, potrtim veselje…''
Lk 4,18-19
Po: Dany Vaubien www: topmessages.topchretien.com
V zaporih je že prišlo do velikih
spreobrnjenj; n. pr. Jacques Fessch, za
katerega nekateri želijo, da se uvede
postopek beatifikacije.
BOG NEBEŠKI,
K TEBI SE ZATEKAM
Bog Oče, v Tebi iščem zavetje.
Sin Očetov, v Tebi iščem zavetje.
Sveti Duh, v Tebi iščem zavetje.

33. ned. med letom
Gospod, daj mi vero,
ki bo prestavljala gore,
daj mi veselje,
da bom živel za Tebe,
daj mi čutiti odpuščanje
mojih žalitev,
daj mi Duha svetosti,
ki je v vsakem človeku,
daj mi luč ljubezni,
daj mi veselje do življenja,
naj me obsije Tvoja luč,
odpri moje srce veselju.
Razveseli moje srce,
mojo dušo, moje življenje.
Gospod, odpusti mi moje grehe,
pomagaj mi živeti v Tvoji luči.
Osvetli mojo pot pred
pastmi življenja,
daj mi moč, da ne bom dvomil,
da se lahko upodabljam po Tebi.
(molitev napisal zapornik)

https://arras.catholique.fr

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
DEKLE se pred prijateljicami hvali:

''Številni fantje hodijo za mano. '' – Ena
druga ji reče: ''Ja, poceni blago pritegne
veliko zanimanja.''
MNENJE: ''Pred petimi minutami ste
bili povsem nasprotnega mnenja.'' – ''S
preteklostjo sem jaz opravil.''
ŠEF mi je rekel: ''Pa imejte lep dan!'' –
To vzela sem resno in sem šla domov.

Hvala, Gospod, da si mi dan obogatil
z veseljem.
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