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OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
S L I V N I C A - sv. maše so v cerkvi na 30m² ena oseba oz. gospodinjstvo
7.30

NEDELJA, 31. 1.
4. MED LETOM

17.30

Brigita Irska , redov.
TOREK, 2. 2. - SVEČNICA
DAROVANJE GOSPODOVO
SREDA, 3. 2.

molitev za misijone

ČETRTEK, 4. 2.

Ansgar (Oskar), šk.

17.30

PETEK, 5. 2. – prvi petek

17.30

Agata, dev,. muč.
SOBOTA, 6. 2. – prva sobota

Pavel Miki in jap. muč.

NEDELJA, 7. 2.

5. med letom

za + Blaža Vaupotiča
molitev za družine
- za nove duhovne poklice
(na FB)
za + Marijo in Alojza Kocjančič
molitev za duhovne poklice

za + Juliusa Tiana in starše
pobožnost prvega petka

NAUK Z OBLASTJO
V Jezusovem času so se govorniki
radi sklicevali na učitelja iz preteklosti.
Jezus tega ne potrebuje. Njegova
beseda je tako resnična, da postane
dejanje. To je nauk z oblastjo.

- za rešitev iz epidemije
(na FB)
17.30 za + Franca Lubi (osmina) - pobožnost 1. sobote
7.00

-

maše z ljudstvom – na 30m² ena oseba oz. gospodinjstvo
9.00

za + Elizabeto Kropf (obl)

16.30 za + Ota Šubernika
9.00

za + Andreja Pahiča

KAPLJICA ROSE

Ni nujno, da imamo vedno isto
gledanje. Nihče nam ne more
preprečiti, da napredujemo v
modrosti.
Konrad Adernauer

4

Jezus je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel,
zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili,
da so razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo!
Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.«
Mr 1, 25-27

7.30

5. MED LETOM

SOBOTA, 6. 2.

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

- za žive in rajne farane
za + Janeza in Antonijo Auguštin ter
10.30
Borisa Auguština

NEDELJA, 7. 2.

NEDELJA, 31. 1.
4. med letom

- v čast sv. Jožefu (v zahvalo)

za + Terezijo Reich (osmina)
za + sorodnike Mejovšek in Anteja Crnjaca
17.30

7.00

31. januar 2021

ČETRTA NEDELJA MED LETOM

17.00

17.30

Blaž, šk., muč.

DOBROVCE

Leto 20, številka 6

- za žive in rajne farane

10.30 za + rajne iz druž. Muzek in Zupanič

PONEDELJEK, 1. 2.

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
℡ Maranata 059 171 830
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Učenje z oblastjo nam pomaga
razumeti vzgoja, ki jo vršijo starši
do otrok. S to zahtevno nalogo starši
otroka usposobljajo za samostojnost
in odgovornost, ter hkrati odpirajo
široko polje upanja. Tako izvajanje
''oblasti'' je pravzaprav služenje.
Jezus služi v vsej polnosti. On je
prišel, da bi ljudi naredil bolj
samostojne, bolj svobodne in bolj
sposobne prinašati dobre sadove.
Tega ljudje niso bili vajeni, zato so
se vpraševali: ''Kaj je to, neki novi

način poučevanja.''
Kristjani so vedno občudovali
Jezusa tako po vzvišenosti nauka,
kot po njegovem sočutju do
vsakovrstnih trpečih. Tudi ta skrb za
trpeče je posebna oblika podajanja
nauka z zgledom.
Jezus nas pouči tudi s tem, kako
je preživel dan. Potek njegovega
dneva zaznamo iz evangelija. On
gre v sinagogo (cerkev), kjer moli s
skupnostjo. Po tem se srečuje z
ljudmi v stiski in jim pomaga.
Posebno je pozoren do tistih, ki
trpijo zaradi zlih duhov. To so
tiste zle sile, ki tudi nas hočejo
odvrniti od izvrševanja Božje volje.
Osvobajanju od njih je Jezusu
prednostno delo. Drugič pa Jezus
začne dan z osebno molitvijo (na
gori). Tako nan pokaže vrednost
osebne in skupne molitve.
Po vseh teh dejanjih ljudje
zmeraj bolj spoznavajo da je
Jezus: Bog med nami.
župnik
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SVETE MAŠE - se lahko udeleži

na vsakih 30m² ena oseba ali več
oseb istega gospodinjstva.
Češčenje Najsvetejšega od 8h do 9h
je v ponedeljek, torek in sredo.
Verniki vabljeni, da bi
sprejeli
neke
vrste
'dežurstvo molitve' za pol
ure. Za dan in uro se lahko

vpišete pri vhodu.
V četrtek in soboto bo sv. maša ob
7h zjutraj na FB.

PRVI PETEK Obisk bolnikov bo
kot običajno, zvečer pa bo v cerkvi
pobožnost prvega petka z udeležbo
kot so navodila za nedelje.
Vabljeni tudi k pobožnosti PRVE
SOBOTE.

VEROUK Delno vračanje otrok v
šolo ne spreminja verouka; ta ostane
na daljavo dokler škofje ne bodo
dali navodila za verouk v
učilnicah.
Starše srčno prosimo,
da predvsem ob večerih
gojite skupno družinsko molitev.
 V VEČNOST JE ODŠLA
TEREZIJA REICH iz Dobrovc.
Molimo zanjo!

DOBROTA PRESEGLA ZLO

Mladostniki, potomci nacistov,
nudijo pomoč invalidom v Izraelu.
Njihovi stari starši in prastari
starši so bili prepojeni z naci2

stičnim naukom in mislili, da
pripadajo neki ''višji rasi''. Leta
1939 je Hitler zbral invalidne in
prizadete osebe in jih dal pomoriti. Potomci izvršiteljev teh dejanj
spoznavajo, da smo vsi enaki.
Dne 27. jan. 1945 je bilo osvobojeno taborišče Auschwitz-Birkenau.
Ta dan je
posvečen
spominu na
holokavst katastrofo
genocida. V Nemčiji nekateri s
pohodom ohranjajo spomin na to
zlo. Nekateri mladi pa so v želji po
novih odnosih postali prostovoljci
za pomoč invalidnim Judom v
Izraelu.
Ebe, Anna–Suzette Shuana Wither
in drugi so se podali na jug Izraela,
v vas ADINegev-Nahalat Eran, kjer
je center za
invalidno
mladino
in
odrasle.
Mladostniki
pripovedujejo o vlogi, ki so jih
njihovi pradedki imeli kot SS
vojaki. ''Moj praded je pomagal
požgati judovska naselja, se polastil
njihovega imetja, vojska je šla
preverit, da nihče ni ostal živ. Ko
sem to zvedela, sem bila šokirana in
razočarana, kot kristjanka pa čutim
odgovornost da zavzamem jasno
stališče glede Judov.''

31. jan. '21

Anna-Suzette Pfeiffer je ob
raziskovanju svoje družine ugotovila, da so vsi njeni predniki bili
nacisti. Eden od njih je sodeloval pri
gradnji električnih ograj in plinskih
celic v taborišču Auschwitz.

''V zadoščenje mi je, da sem lahko
bila že večkrat v Izraelu, kjer prostovoljno pomagam invalidnim
osebam. Prav v Izraelu, med temi
invalidi sem najgloblje spoznala kaj
pomeni družina in skupnost. Želim,
da bi to razumeli vsi v Nemčiji.''
Doron Almog, voditelj centra
EDINegev, pravi: ''Tile mladostniki
so najboljši ambasadorji.''
www.infochretienne.com; 27. 1. 2021
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da usmerjaš naše življenje,
da nas navdihuješ s spoznaji,
kaj je potrebno storiti.
Gospod, daj nam potrebne moči,
in razsvetljenje za izpolnitev
očetovske vloge v naši družbi
po zgledu Sv. Jožefa, ženina Sv.
Device Marije.
Gospod, prosimo te,
da razgrneš svoje varstvo nad
naše žene in otroke ter vse,
ki so nam zaupani: varuj jih pred
vsem hudim in pred slabimi vplivi.
Gospod, pošlji svoj blagoslov na
molitve očetov, na molitve mater
in molitve otrok.
Naj se vsi damo voditi Tvojemu
Svetemu Duhu.
www hozana.org/priere/famille
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺

Gospod naš Bog, hvala Ti za dar
očetovstva. Prosimo te, da nam
ponagaš pri vršitvi te službe.

PETJE – Gospa Novakova čisti stanovanje
in si med tem sproščeno prepeva.
Nenadoma za njo stoji mož in reče: ''Lahko
bi mi povedala, da poješ. V zadnji uri sem
že trikrat šel namazat vrtna vrata.''

Močno nam stoj ob strani, ko se
pojavijo težave, in ko ne uspemo
uskladiti naših obveznosti
in ljubiti ter varovati družine.

BERAČ pozvoni pri vratih. Gospodinja
odpre in mu reče: ''Vi reveži. Ali vam nihče
ni dal nobenega dela?'' – Berač: ''O, pač.
Dvakrat so mi ponudili delo, razen tega pa
so bili do mene prijazni.''

Želimo se oddaljiti od vsega,
kar nas ločuje od Tebe.
Prosimo te,

VEGAN – ''Samo šele dva tedna uživam le
vegansko hrano in sem zaznal rezultat. Moj
pes več ne prosi hrane, kadar jaz jem.''

MOLITEV OČETOV
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