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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, 21. 11.
KRISTUS KRALJ

17.30

Cecilija, dev, muč
TOREK, 23. 11.

17.30

Klemen , papež, muč
SREDA, 24. 11.

17.30

Andrej Dun-Lac, muč, tov.
ČETRTEK, 25. 11.

Katarina Aleksandr., d. muč.
PETEK, 26. 11

za + Angelo Murko
molitev za ljdski misijon

za + Antona Lobenweina
molitev za sinodo
molitev za družine

za + Tomaža Simoniča
molitev za duh. poklice
češčenje Najsvetejšega

SOBOTA, 27. 11.

17.30

Modest in Vrgil, škofa

7.30

NEDELJA, 28. 11.
1. ADVENTNA

za + Karlo Zavec
molitev za sinodo
Blagoslov odventnih vencev

- za žive in rajne farane

10.30 za + rajne iz družin Kop Polič in Klun.

DOBROVCE

-

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

16.30 za + Franca Sagadina

ČETRTEK, 25. 11.

16.30 za + Marijo Vohl
9.00

»Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da
sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato,
da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«
Jn 18,37

MOJE KRALJESTO NI OD TU
Praznik Kristusa Kralja daje spoznanje, da je pravi kralj služabnik vsemu
ljudstvu. V tem je Jezus povsem
drugačen kot kralji tega sveta. Kristus
je Kralj brez palače, a mu pripada ves
svet. Kraljevsko dostojantvo izpriča
pred Pilatom, ko mu ne odgovarja
ampak ga vprašuje. V času javnega
delovanja so ga hoteli postaviti za
kralja, pa je ''pobegnil'' saj so ga hoteli
imeti le za zemeljsko kraljestvo.

za + Magdaleno in Janeza Pleteršek

Če uslišiš mojo prošnjo ali ne,
za vedno bom ostal
pri Tvojih nogah.
www: proverbes chretiennes

4

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

za + Marjano in Franca Jeza

SREDA, 24. 11.

NEDELJA, 28. 11.
1. Adventna
KAPLJICA ROSE
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za + Jožeta Lobnika

17.30 za + Marijo Vohl (obl)

Valerijan Oglejski, šk

Kristus Kralj

17.30

Leto 20, številka 48

KRISTUS KRALJ

10.30 za + Franca in Katarino Žigart

PONEDELJEK 22. 11.

NEDELJA, 21. 11.

- za žive in rajne farane

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

Jezus je Kralj, a njegova ''palača'' so
naša srca. Tudi ne potrebuje zlata,
njegovi so vsi rudniki sveta. Toda
večji zaklad so mu človeške duše in
zanje se ves žrtvuje.
Jezus je prišel, da izpriča res-

nico o življenju in zmagi dobrega.
On bo nasilje uničil z ljubeznijo in
mirom, smrt z večnim življenjem.
On pred Pilatom pove, da bo
resnica končno zmagala.
Mi smo njegovi učenci in ''vitezi''
njegovega
kraljestva.
Imamo
pogum, širiti njegov mir, njegovo
resnico in njegovo ljubezen?
Redno prosimo ''odpusti nam!''
Jezus je torej Kralj grešnikov, ki
hočejo neprestano biti pod plaščem Njegovega usmiljenja – in bi
usmiljenje tudi delili naprej.
Jezus je Kralj ubogih. Mi smo
ubogi in naše bogastvo je Bog.
Ločitev od tega bogastva bi šele
bila naša prava revščina. Ljubezen, ki nam jo izkazuje, je naša
moč, naš zaklad, ki ga ne
zmanjka. Izkazovanje te ljubezni
bližnjim pa nas naredi bogato
skupnost.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v ponedeljek, torek in sredo od 8h - 9h.

Epidemija nas ogroža in je vsak
dan glavna novica v medijih.
Zdravstvo s pomočjo znanstvenih
raziskav se trudi
to ustaviti, pa so
sadovi
zelo
šibki. Kot verni
kristjani pa se
vprašajmo, kaj nam hoče Bog
sporočiti po epidemiji?
Sveto pismo stare zaveze in zgodovina sveta od Jezusa Kristusa do
danes nas učita, da je vsaka tovrstna
nesreča bila kot Božje opozorilo na
oddaljitev ali kar odpad od vere.
Današnje slabo obiskane cerkve,
pogosto površno prejemanje zakramentov, marsikje odsotnost družinske molitve itd. so sad oddaljitve
od vere. Zato pred prošnjo za
zaustavitev epidemije pred Boga
položimo prošnjo za poglobitev
vere doma in po svetu.
TEDEN KARITAS je ta teden, od
22. do 28. 11. Župnijska Karitas se
zelo trudi za pomoč
stiskanim,
kar
je
predstavila v zgibanki.
Njeno delo bomo podprli
z darovanjem pri vseh
mašah prihodnjo nedeljo, 28. 11.
DOBROVCE - gradbeni odbor za
veroučno hišo ima sestanek v torek, 23.
11. ob 19h na Dobrovcah.
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GOD SV. CECILIJE, 22. november
Ob godu sv. Cecilije izrekam iskreno
zahvalo vsem, ki skrbite za cerkveno
glasbo. Hvala zborovodjema na
Doborvcah in v Slivnici, enako hvala
vsem organistom in organstinjam,
iskrena hvala vsem pevkam in pevcem,
vsem, ki se skozi vse leto trudite, da bi
z glasbo dajali Bogu čast in na poti k
njemu pomagali vernemu občestvu.

21. november 2021

sveče, lahko tudi okraske. Vsak bo svoj
venček nesel domov in ga v nedeljo,
28. 11., ki je PRVA ADVENTNA, prinese
v cerkev k blagoslovu. Zelenje in nekaj
osnov (obročkov)
bodo pripravljeni;
kdor pa ima svojo
osnovo, naj jo
prinese zraven.

Prosimo otroke in starše,
da upoštevate splošne pogoje
za zaščito pred epidemijo.

Kristus Kralj

nas hraniti s kruhom življenja.
Da, Ti prihajaš k nam
in hraniš svoje otroke.
Tvoj pogled je usmerjen
na naše duše.
Ti skrbiš za vse ljudi,
vsa ljudstva.
Tvoje srce je za vsakogar
zatočišče in kraj počitka.
Izročamo se Tvojemu
Kraljevskemu Srcu.

PRVI in DRUGI RAZ.- otroci s starši

izdelujejo venčke v Maranati spodaj
in po izdelavi imajo sv. mašo.
Primerno bi bilo, da se Bogu zahvalimo s skupnim bogoslužjemn in se
podružimo, pa letos zaradi epidemije
tega ne moremo storiti v tem času,
bomo to naredili, ko bodo razmere bolj
ugodne.
župnik

KRISTUS, EDINI KRALJ
VESOLJA,
pred teboj smo na kolenih,
da te častimo in sprejemamo
za svojega Kralja in vodnika.

ADVENT
Prihodnjo nedeljo vstopamo v
adventni čas - pripravo na Božič. Naš
odnos z Bogom hočemo poglobiti in
utrditi. Pri tem nam je v pomoč
adventni venec, še bolj pa skupna in
osebna molitev, sv. maša in zakrament
sv. spovedi, ki nam bo še bližje po
spovedniku v nedeljo 12. decembra.

Da, Gospod,
tebi so podvržena vsa ljudstva.
Ti si edini pravi Kralj.
Ti si edini pravi Mir.
Ti si edina prava Luč.
Samo Tebe slavimo,
Ti si naša opora, naše bogastvo,
naš Učitelj,
Ti veliki Bog Nebes in zemlje.

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENCEV
bo v soboto, 27. novembra ob 9.30h v
Maranati. Vabljeni otroci vseh razredov. Vsak otrok prinese s seboj 4

Trdno verujemo, da si resnično
navzoč v Sv. Evharistiji.
Ti si Živi, poln ljubezni. Hočeš

Samo Tebi, Gospod bodi
izkazovana vsa čast,
slava in ljubezen, vse čase
in vso večnost. Amen,
s. Marie du Christ-Roi (1906-1968)

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ZMEDA - Mož je prišel v spalnico in je

ženi povedal en vic. Tip v omari pa se
je začel smejati…
''Ali si ti Marjanci
rekel, da sem jaz neumna?'' – ''Ja.
Ampak ona je to že vedela.''
NIČ NOVEGA -

SOSED mi je ob treh zjutraj pozvonil na
vrata. K sreči sem bil še pokonci, ker
sem vadil trobento.
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