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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - med tednom so v Maranati
NEDELJA, 15. 5.

7.30

5. VELIKONOČNA
Svetovni dan družin
PONEDELJEK, 16 . 5. .

Janez Nepomuk, duh., muč.

Leto 21, št. 21

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

»Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj! Kakor sem vas

za + pok. Repnikove
molitev za sinodo

za + Jožeta in Alojzijo Mom ter Štefana
18.30
Dajčmana

TOREK, 17. 5.

Jošt, pušč.

jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte med seboj! Po tem bodo vsi
spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.«
Jn 13,34-35

molitev za sinodo

SREDA, 18. 5.

18.30

Janez I., papež, muč
ČETRTEK, 19. 5.

18.30

Krispin, red.
PETEK, 20. 5..

18.30

Bernardin Sienski, duh
SOBOTA, 21. 5..

Krištof in mehiški muč.

18.30

NEDELJA, 22. 5.
6. VELIKONOČNANedelja turizma

7.30

za + Ivana Pungračiča
molitev za sinodo

za + Jožeta Visočnika
molitev za duhovne poklice

za + Draga Ferliča
češčenje Najsvetejšega

za + Aleksandro Marič Rudolf
molitev za sinodo
- za žive in rajne farane

10.30 za + Jožefa in Jožeka Lobnik ter sorod.

NOVOSTI V ODNOSIH
Pri zadnji večerji Jezus apostolom
napove razodetje svoje slave in veličine. Ta se razlikuje od slave, ki jo v
naši govorici pripisujemo ljudem. Mi se
usmerimo na človekovo popularnost,
na tisto v čemer ''prehiteva'' druge
ljudi. Evangelij pa pokaže na Jezusovo
slavo, kot na kvaliteto osebnosti, na
njegovo moč ljubezni, da se do konca
daruje za vse – tudi za sovražnike.

DOBROVCE
NEDELJA, 15. 5.
5. VELIKONOČNA

TOREK, 17. 5.
NEDELJA, 22. 5.
6. VELIKONOČNA

9.00

sv. maša ne Skokah - blagoslov kapele
za + Ernesta Koletnika

17.30 za + Marijo Jakolič
9.00

za + Franca in Marijo ter Andreja Pahič

KAPLJICA ROSE -

Zmaga ni samo v uspehu,
ampak tudi v neuspehu.
Kajti Bog lahko doseže cilj
tudi preko naših neuspehov.
www citations celebre
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5. VELIKONOČNA NEDELJA –-dan družine

- za žive in rajne farane

10.30 za + Blaža Vaupotiča
18.30

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

Jezus daje novo in brezpogojno
zapoved: ljubezen. Ljubezen je bila
zapovedana že v stari zavezi, toda
omejila se je na prijatelje. Novost, ki
jo prinaša Jezus, je v razširitvi
ljubezni na sovražnike.
Ta zapoved je višja kot vse
druge cerkvene zapovedi. Obredi,

zakramenti, cerkvene zapovedi so
pod to zapovedjo in imajo vlogo
omogočiti človeku, da živi najvišjo
zapoved ljubezni.
Kako smo kristjani uresničevali to
zapoved vidimo v zgodovini Cerkve
(vzhodni razkol 1054, zahodni razkol 13781417, protestantizem itd.). Veliki odmiki

od prave ljubezni so na osebni ravni...

Kljub zablodam, pa nam knjiga
Razodetja zagotavlja končno zmago
Jezusove ljubezni nad zlom.
Evangelij nas vabi h graditvi
novega sveta na temelju ljubezni
kakršno ima Bog do nas. To se
tudi vrši na različne načine: ko
ljubezen prinašamo tistim, ki jih
stiske potiskajo v obup, ko starši
ljubeče skrbijo za invalidnega
otroka, ko otroci skrbijo za
onemogle starše, itd.
Z Jezusom prihaja velika novost,
da je Bog človeku blizu. Človeka
vabi, naj se ga tako oklepa, da bo
mogel doživljati Njegovo dokončno
in večno osrečujočo bližino. župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v
ponedeljek in torek in sredo od
7.30h do 8.30h v Maranati. Vabljeni!
STARŠI PRVOOBHAJANCEV iz
Slivnice in Dobrovc imajo sestanek v

Slivnici v sredo, 18. 5. ob 19.15h.
ŠESTA ZAKONSKA ima srečanje
v soboto, 21. 5. ob 20h.
ZAKRAMENT SV ZAKONA sta prejela

MATIJA LEŠNIK in
ANJA ŽNIDAR.
Na novoporočenca kličemo
Božji blagoslov!
NOVA KRISTJANI.

MARK LEŠNIK iz Rač in
AXEL KOPŠE iz Hotinje vasi.
Srečnim staršem iskrene čestitke!

DEVETDNEVNICA PRED
PRVIM SV. OBHAJILOM
Prvoobhajanci se bodo udeleževali devetdnevnice, kar je del redne
priprave na sv.
obhajilo.
Potekala bo od
petka
20.
maja
do
sobote
28.
maja. V Slivnici bo pri sv. maši ob
18.30h, v nedeljo pa ob 10.30h; na
Dobrovcah pa, kadar je med tednom
sv. maša, je vključena v sv. mašo ob
17.30h, ko ni maše, pa pri šmarnicah
ob 18.30h, v nedeljo pa ob 9h pri
redni sv. maši.
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ŽUPNIJSKO ROMANJE bo letos v

soboto, 18. junija v
Petrovče, romarsko
središče
celjske
škofije.
Obiskali bomo še
nekaj drugih zanimivih krajev. Cena
bo znana prihodnji teden. Farani
vabljeni, da rezervirate čas. Odhod
bo ob 7h zjutraj in vrnitev ob 19h.
Romanje bosta organizirala in
sprejemala prijave zakonca Marija
(tel. 031 397 704) in Florjan (tel:
041 394 267) Meglič.
POČITNIŠKA VILA ZA REVNE.
Širokogrudni darovalec Yves Orou
je počitniško hišo, ki je prava vila v
kraju Pornichet na atlantski obali,
podaril
organizaciji
Secours
Catholique (podobno kot Karitas), da
bo na razpolago za počitnice
najrevnejšim družinam, ki sicer ne
bi mogle iti na počitnice.
Počitniška vila je bila zgrajena leta
1880 in stoji le kakih 200 m od
obale. G. Yves Oriou je počitniško
hišo podedoval po svojih starih
starših. Že v
letih 1950 so
tudi stari starši
hišo oddajali
revnim
družinam v najem za počitnice.
Leta 2010 so hišo obnovili, da je
bolj ugodna za bivanje družin in
lahko sprejme 15 oseb. Darovalec
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hoče, da hiša ohrani značaj socialne
pomoči in solidarnosti.
Gospod Yves Oriou je močno
vključen v dobrodelne organizacije.
Svojo počitniško hišo je podaril pod
enim samim pogojem: hiša mora biti
na razpolago za najrevnejše družine.
https://fr.aleteia.org/2022/05/07/

SVETOVNI DAN DRUŽIN
Generalna Skupščina Združenih
narodov je 20. 9. 1993 določila 15.
maj kot svetovni dan družin.
Številne državne institucije,
nevladne organizacije in posamezniki
se trudijo družinam olajšati življenje.

Katoliška Cerkev se tudi pripravlja
na svetovno srečanje družin, ki bo v
Rimu med 22. in 26. junijem letos.
Kristjanom
je to vabilo,
da družino
vrednotimo
v luči
Evangelija,
saj je Bog sam ''avtor'' družine. On
je poleg zakramentov, ki družinam
dajejo moč in radost, dal tudi
čudovite zglede svetnikov, nekatere
pa tudi kot posebne varuhe družin.
To je naša priložnost, da po
zakramentih in molitvi pridobimo
blagor našim družinam.
Naša nadškofija je že stopila na
to pot, saj je bilo v soboto, 7. maja v
Cirkovcah
škofijsko
srečanje
družin, ki je udeležencem dalo
novih moči za pričevanje ljubezni.
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BOG NAŠ OČE, Blagoslovi nas z
veseljem svoje ljubezni.
Naredi nas prijazne drug do
drugega in velikodušne do pomoči
potrebnih. Nauči nas živeti iz
tvojih darov odpuščanja in miru.
Varuj naše družine pred
nesrečami, podpiraj in vodi jih
v preizkušnjah.
Povečaj našo vero, utrdi upanje in
nas napolni z ljubeznijo.
Sv. Mati Marija, naša vodnica,
-

prosi za nas.

Sv. Jožef varuh družin,
-

prosi za nas.

Sv. Joahim in Ana, - prosita za nas.
Sv. Ludvik in Zelija Martin.
-

prosita za nas.

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
PREBLISK – Na večerni zabavi reče

mama svoji hčerki: ''Tvoj mož pa se
preveč posveča drugim ženskam.'' –
Hčerka: ''Ah, on je tako nor na mene kot
prvi dan najinega poznanstva.'' – Mama:
''Toda, tudi nori imajo svetle prebliske.''
SODNIK se jezi na obtoženca: ''Vi
imate že 24 kazni. Ali veste kaj vas
sedaj čaka?'' – Obtoženi: seveda. Ali
oprostitev, ali jubilejna nagrada.''
LEVO – ''Ali nisi ti letos hotel iti na
dopust v Anglijo?'' – ''Sem si premislil.
Tista njihova vožnja po levi me moti.
Sem poskusil med Ljubljano in
Kranjem, pa vidim, da to ni zame.''
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