Ned Bož. Usmiljenja

24. april 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - med tednom so v Maranati
NEDELJA, 24. 4.- BELA 7.30 -sv maša za žive in rajne farane
BOŽ. USMILJENJA 10.30 za + družino Žuraj in Vrbič

2. VELIKONOČNA
PONEDELJEK, 25. 4.

18.30

MARKO evangelist

za + Boštjana Kotnika ter Milko in Antona
Režek
molitev za sinodo

TOREK, 26. 4.

18.30

Marija, Mati dobr. sveta
SREDA, 27. 4. – dan upora

18.30

Hozana Kotorska - dev
ČETRTEK, 28. 4.

18.30

Peter Chanel, duh, muč
PETEK, 29. 4. KATARINA SIENSKA soz. Evrope

- 3. VELIKONOČNA
- Začetek šmarnic -

Leto 21, št. 18

2. VELIKONOČNA – NEDELJA BOŽ. USMILJENJA
ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Jezus je rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz
vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
Jn 20, 1.3.9

molitev za sinodo

POSLANI PO SVETEM DUHU

za + Ivana Bračko
molitev za duhovne poklice

za + Danico Kostevšek Ledinek

7.30

- za žive in rajne farane

10.30

- za žive in rajne iz družin Obner, Horvat
in Greifoner

Apostol Janez je pisal evangelij
dobrih 60 let po Jezusovem vstajenju. V
poročilu je jasno zaznavno redno
zbiranje vernikov ''prvega dne''. Takrat
so se zbirali, da so se spominjali
Jezusovega vstajenja. Ob tem so ''lomili
kruh'' (sveta maša), tako je vsakič stopil
mednje Jezus sam, jim prinašal mir,
veselje in dar Svetega Duha.

DOBROVCE
NEDELJA, 24. 4. - BELA
NED. BOŽ USMILJENJA

9.00

PONEDELJAK , 25. 4.

17.30 za + Štefanijo Kac

NEDELJA, 1. 5.
- 3. VELIKONOČNA

9.00

za + Nado in Ivana Premzl

za + Franca Pleteršek, starše Pivec,
brata Ivana in rajne Pleterškove

KAPLJICA ROSE -

Opogumljam vas, prijatelji,
okrepite vsakodnevno molitev
k Jezusovemu Srcu, k Sv.
Evharistiji, k Njegovi ljubezni in
k Njegovemu usmiljneju.
Sv Janez Pavel II.
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za + Emilijano Krlej

češčenje Najsvetejšega

18.30

NEDELJA, 1. 5.

molitev za sinodo

za + Emo in Milana Volk
18.30

SOBOTA, 30. 4.

PŠij V., papež

za + Magdaleno Beras

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 02;
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Velikonočno veselje je radost utemeljena v zaupanju v križanega in
od mrtvih vstalega Jezusa. To
prinaša neizmerni notranji mir.
Ko Jezus učence in prve kristjane
napolnjuje s tem mirom in veseljem,
jim tudi zaupa poslanstvo: ''Kakor je
mene poslal Oče, jaz vas pošiljam.''

Jezus povabi apostole in vse
kristjane, da postanemo njegovi
sodelavci in nadaljujemo poslantvo,
ki mu ga je izročil Oče.
Dihnil je vanje in rekel: ''Prejmite
Svetega Duha…'' Ko Jezus nalogo
oznanjevanja zaupa sodelavcem,
jim tudi podeli Svetega Duha, da
vodi in blagoslavlja delo.
Kristjani smo torej nosilci
Jezusovega Duha in njegovih
vrednot. V središče tega poslanstva Jezus postavi odpuščanje
grehov. Tako osvobojen človek
ima dostop do novega osrečujočega življenje z Vstalim.
Današnjemu svetu, ki je tako
malo odprt za odpuščanje in mir,
je težko oznanjati Jezusove
vrednote. Obhajanje Velikonočnih skrivnosti in velikonočni čas
pa je vsej Cerkvi poživitev odnosa
z Vstalim, poživitev zaupanega
poslanstva in vere v zmago.
župnik

1

24. april 2022

Ned Bož. Usmiljenja

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
Nadaljujemo vsak
ponedeljek, torek in
sredo od 7.30h do
8.30h v Maranati.
Vabljeni!
VEROUK Prihodnji teden bodo v šoli
prosti dnevi. Glede verouka ostane
pravilo, da je prilagojen pouku v šoli.
Vsakič, ko je v šoli pouk, je tudi verouk
za skupine tistega dne.
PEŠ ROMANJE molivcev za duh.
poklice iz Maribora na Ptujsko Goro
bo v soboto, 30. 4. Romarji bodo imeli
postanek in molitev v naši župniji ob
cca 9. uri. Vabljeni, da se pridružite
romanju.
MAJ MESEC ŠMARNIC v nedeljo,
1. maja se začnejo
šmarnice. Vse
dni
bodo povezane s sv.
mašo in sicer bodo
zaradi lažje izvedbe
pobožnosti v maju med
tednom sv. maše v
Maranati.
ŠKOFIJSKO SREČANJE
ZAKONCEV IN DRUŽIN
bo v soboto, 7. maja ob 15h

v župniji Cirkovce.
Celoten program se
zaključi ob 18.30h. Udeležbo
sporočite do 4. maja 2022 na naslov:

darja.kalamar@gmail.com
ali telefon: 041 680 627
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SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA
-Gospodarskega in Pastoralnega - bo v
torek, 3. maja po sv. maši - ob 19.15h.

ROMANJE V ASSISI
od 24. do 29. julija 2022 Družine in
drugi prijatelji
Sv. Frančiška.
Cena 160 ,-€;
za otroke do
12 let popust.
Bivanje v
šotorih.
Prijave in informacije na: p. Danilo
Holc: 031 443 200
ali na :
danilo.holc@rkc.si
in p. Martin
Gašparič
031
437
371
;
minoriti.ptujska.gora@rkc.si,
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA

Nedelja po Veliki noči se imenuje
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA.

Avtor praznika je sam Jezus, ki
je sv. Faustini, redovnici v Krakovu, leta 1931 in potem še večkrat v
razodetjih naročil, naj se vsako leto
v nedeljo po Veliki noči obhaja
praznik Božjega Usmiljenja.
Ta praznik je bil leta 1985 uveden
za nadškofijo Krakov na Poljskem.
Sv. papež Janez Pavel II. je leta
1995 praznik razširil na celotno
Poljsko in leta 2000 je ob
kanonizaciji Sv. Faustine Kowalske
določil obvezni praznik za vesoljno
Cerkev.
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Na ta praznik se Cerkev pripravlja
z devetdnevnico k Božjemu
Usmiljenju,
ki zajema
za vsak dan
posebno
priporočilo
določene
skupine duš
in rožni venec Božjega usmiljenja.
Jezus obljublja neizmerne milosti
odpuščanja vseh grehov in kazni za
grehe duši, ki v tem času opravi
iskreno in dosledno spoved, ter brez
vsake navezanosti na kakršenkoli
greh prejme sveto obhajilo.
Vir: www croire.la-croix.com

MOLITEV K BOŽJEMU
USMILJENJU OB 15. URI
Jezus je Sv. Faustini Kowalski
rekel, da ne bo odklonil prošnje
duši, ki bo ob 15 uri molila k
Njegovemu usmiljenjeu. Tudi če
samo za kratek čas. Zakaj ob tej uri?
Ker je to ura Jezusove agonije in
neizmernega usmiljenja. »Duši, ki
me prosi po mojem trpljenju, ne
odrečem ničesar« (zapis v Dnevniku
Sv. Faustine, 1320).
Molitev k Božjemu usmiljenju
Odrešenje; odprta rana Presvetega Jezusovega Srca, od koder
izvira in žari Usmiljenje,

Ned Bož. Usmiljenja
tukaj nam je dano, da s polnim
zaupanjem črpamo življenje.
Odrešenje; večna, neustvarjena,
neizmerljiva Božja dobrota,
polna Ljubezni in Usmiljenja,
večno sveta, na nas se sklanjaš
kot dobra mati.
Odrešenje;
prestol
Usmiljenja,
Jagnje
Božje, Ti,
ki daruješ
svoje življenje zame,
Pred teboj se moja duša v globoki
veri vsak dan ponižuje in te slavi.
Amen
fr.aleteia.org/2021/05/13

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
KATEHET vpraša veroučence: ''Kako
dolgo sta bila Adam in Eva v raju?'' Mihec: ''Do jeseni.'' – Katehet: ''Kako
do jeseni?'' – Mihec: ''Ja tako. Takrat so
jabolka dozorela.''
PRIJATELJICI – Prva: ''Moj mož je

zmeraj bolj pozabljiv.'' – Druga: ''Meni
pa se ni treba pritoževati. Letos sem že
trikrat imela rojstni dan.''
VNUK telefonira: ''Halo, babica, tvoj
vnuk kliče.'' - Babica: ''Ja policija me je
že obvestila, naj ti ne dajem denarja.''
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