7. velikonočna

29. maj 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - odslej so sv. maše tudi med tednom v cerkvi
NEDELJA, 29. 5.
7. VELIKONOČNA

10.30 za + Marjana Skodiča

PONEDELJEK, 30 . 5. .

za + Elico Kumrič
18.30

TOREK, 31. 5.

OBISKANJE Dev. MARIJE
SREDA, 1. 6.

Justin, muč.
ČETRTEK, 2. 6.

Marcelin in Peter, muč.
PETEK, 3. 6.. – prvi petek

Karel Lwanga in tov. muč.

18.30

NEDELJA, 5. 6.
BINKOŠTI

NEDELJA, 29. 5.
7. VELIKONOČNA

PONEDELJEK, 30. 5.
PETEK 3. 6. prvi petek
NEDELJA, 5. 6.
BINKOŠTI

7. VELIKONOČNA NEDELJA
ODLOMEK IZ EVANGELIJA

devetdnevnica k sv. Duhu

za +Viljema Šterna
devetdnevnica k Sv. Duhu

za + Boštjana Kotnika ter
Milko in Antona Režek
za + Marijo in Ivana Mlakar
18.30
ter družino Godec
molitev za duhovne poklice
18.30

za + starše Barbaro in Romana Falež
pobožnost prvega petka

- za blagoslov v družini
Pobožnost prve sobote

18.30

7.30

- za žive in rajne farane

10.30 za + Jožeta in Ivanko Bandur ter sorodnike
DOBROVCE
za + Draga Repnika in starše Pleteršek
9.00
ter stare starše Verglez
17.30 za + Štefanijo Kac
17.30 za + Marijo Jakolič
za + Marjetko in Janeza Prešern ter
9.00
Katarino in Štefana Gmeiner

KAPLJICA ROSE -

Na drugi strani življenja je
večna pomlad; tam Bog
deluje kot pomladno sonce
na naši zemlji.
Didier Decoin (pisatelj, roj. 1945)
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»Sveti Oče, ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo
po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti,
Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju.«
Jn 17,20-21

18.30

SOBOTA, 4. 6. – prva sobota

Peter Veronski, muč

Leto 21, št. 23

- za žive in rajne farane

7.30

Kancijan in oglejski muč.

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 MOLI ZA NAS
Mladi kristjan, Štefan je bil prva žrtev
zaradi izpovedi vere v Jezusovo vstajenje. Njegova smrt se je izvršila zunaj
mesta pred vrati, ki vodijo v Damask.
To je znamenje, da je mlada Cerkev
stopila izza obzidja in šla v svet.
Kmalu za tem je drug mladenič,
Savel, ki je odobraval Štefanov umor,
šel skozi ista vrata proti Damasku.
Toda tam ga obsije ista Kristusova
slava, ki jo je zrl
Štefan. To pa
Savla to tako
prevzame, da ne
neha
oznanjati
Kristusa.

V duhu te
Kristusove slave
je Cerkev razumela kratko besedo iz
Razodetja: ''pridem kmalu''. Cerkev
je razumela, da s Kristusovo zmago
nad smrtjo nastopijo ''poslednji
časi''. Z Jezusovim vstajenjem je
bitka za življenje dobljena.
Časovna razdalja med samim

vstajenjem in končnim prihodom
postane tako manj pomembna,
bolj pomembna pa je človekova
moč upanja in vere.
Kljub odločilni zmagi nad grehom
in zlom, je delovanje hudobnega
duha še navzoče v svetu, vendar, kot
je rekel neki pisatelj, je to primerljivo zvezdi, ki je sicer že ugasnila,
njen sij pa nas še lahko doseže.
Zaradi dobljene zmage Jezus
reče: ''Pridem kmalu'' in Cerkev
odgovarja: ''Pridi.'' (Raz 22,20). V
tem ''pogovoru'' je zagotovilo
življenja Cerkve. Vse je dosegljivo
tistemu, ki veruje v osebo, ki je
alfa in omega, začetek in konec.
Prav ta oseba, Jezus Kristus, nas
ima v središču svoje molitve: ''da
bodo z menoj tam, kjer sem jaz.''
Bratska ljubezen, ki ustvarja
edinost, pa nam to resničnost
Božjega kraljestva naredi navzoče
tudi že tukaj.
župnik
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SVETE MAŠE BODO ODSLEJ TUDI
MED TEDNOM V CERKVI
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v
ponedeljek, torek in sredo od 7.30h
do 8.30h v cerkvi.
Vabljeni!
ŽUPNIJSKA KARITAS vabi vse
člane na sejo v sredo, 1.6. ob 19.15h.
PRVI PETEK Obisk bolnikov in
obhajilo na domu bo po običajnem
vrstnem redu.
DRUGA ZAKONSKA skupina
ima srečanje v petek, 3.6. ob 20h.
VEROUČENCI 7. RAZ. bodo imeli
duhovno obnovo v soboto, 4. junija
od 9h do 12h v Slivnici.
VEROUČENCI 8. RAZREDA
(birmanci) imajo duhovno obnovo v
soboto, 11. junija od 9h do 17h.
Isti dan, 11. 6 od 14h do 17h je
duhovna obnova za starše in botre.
 V VEČNOST JE ODŠLA
ALOJZIJA MALEK iz Radizela.
Molimo zanjo!

7. velikonočna
ŽUPNIJSKO ROMANJE
bo v
soboto, 18. 6. v Petrovče, romarsko
središče
celjske
škofije. Odhod ob 7h
zjutraj vrnitev ob 19h.
Prijave
sprejemata:
Meglič Marija (tel.
031 397 704) in
Florijan (tel. 041 394 267).

K ANGELI MIZI GREM
''Vzemite in jejte od tega vsi. To je
moje Telo. To delajte v moj spomin.''
Tako je Jezus ustanovil sveto obhajilo.
Apostol Janez je še zapisal Jesusove
besede o učinkih prejemanja tega
zakramenta: ''Kdor je moje meso in
pije mojo kri, ima večno življenje in jaz
ga bom obudil poslednji dan.'' Jn 6,54.

Danes 22 naših otrok pristopa k
svetemu
obhajilu, da
bi Jezus vodil
njihovo
življenje po
poti, katere
cilj so nebesa.

NOVI KRISTJANI

Obhajilo povezuje. Tuja beseda za
obhajilo je ''Communion'', ki prihaja iz
latinskih besed cum = skupaj, z in unio
= povezan, unija. Obhajilo nas torej
poveže z Jezusom. Iz njega in iz nas
naredi eno skupnost, unijo.

AJDA HORVAT iz Rač,
MATEVŽ DIVJAK iz Orehove vasi in
OLIVIJA HERTIŠ iz Radizela.
Srečnim staršem iskrene čestitke!

Vsako nedeljo cerkev ''skliče''
kristjane, da se zberejo okrog vstalega
Jezusa, da poslušajo njegove besede
in se povežejo z njegovim telesom.

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
bo v nedeljo, 12. junija
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Samo po povezovanju z njegovim
telesom lahko vedno bolj postajamo
skupnost. To stori prejemanje sv.
obhajila, ker je v tem kruhu resnično
Jezus navzoč. Bolj, ko se redno hranimo
s tem telesom, bolj postajamo eno
Kristusovo telo kljub naši medsebojni
različnosti.
Za to edinost, ki nam jo zagotavlja
Jezus v podobi kruha, se Nebeškemu
Očetu zahvaljujemo, kar pove beseda
grškega izvora evharistija = zahvala.
po www:orleans.catholique

7. velikonočna
ker sem te tolikokrat žalil.
Oh, neizmerna dobrota,
silno obžalujem vse moje grehe
in sklenem,
da te nočem več žaliti.
Ljubil Te bom z
vso močjo
mojega srca
in hočem te
ljubiti vse dni
do konca mojega življenja.

- DELO NA DVORIŠČU. Te dni so
delavci končali priklop Maranate na
javno kanalizacijo in uredili
parkirišče, ki se lahko spet
normalno uporablja.
- OLTAR SV. MIKLAVŽA se je
vrnil, rastavratorju
ostaja še nekaj drobnih zaključnih del.
Bogu hvala in hvala
vsem vam, ki ste že
prispevali za to delo
in tudi poskrbeli za
postrežbo delavcem.

Pridi torej moj Gospod
in moj Bog, vstopi v moje srce;
povsem ti ga dajem na razpolago,
naj postane Tvoja lastnina;
popolnoma očisti mojo dušo,
napolni jo s svojimi milostmi
in naj se v njej uveljavi
tvoje Kraljestvo.

JEZUS MOJ BOG
čeprav Te ne vidim s telesnimi
očmi, verjamem, da si tu navzoč
in se mi želiš v svetem obhajilu
povsem podariti.

NEBESA – ''Misliš, da bo naša teta
prišla v nebesa?'' – ''Težko. Z metlo se
ne dvigne višje kot 300m.''

Pa saj sem nevreden tolike
naklonjenosti,

https://viechretienne.catholique.

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ROŽE - ''Če bi tebi kdo vrgel kamen,

ali bi mu nazaj vrgel rožo?'' – ''Gotovo,
toda v najbolj težki vazi.''

POZITIVNO – Sklenil sem, da bom
samo pozitivno mislil. Potem sem padel
po stopnicah in v zvestobi moji
odločitvi sem rekel: ''Oho, tako hitro pa
še nisem bil spodaj.''
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