Binkošti

5. junij 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - odslej so sv. maše tudi med tednom v cerkvi
NEDELJA, 5. 6.
BINKOŠTI
PONEDELJEK, 6 . 6. .

MARIJA MATI CERKVE
TOREK, 7. 6.

Prvi muč. tržaške Cerkve
SREDA, 8. 6.

7.30

molitev za sinodo

za + Franca Lobnika
molitev za sinodo

Primož in Felicijan, muč.
PETEK, 10. 6..

Bogumil Poljski, šk

18.30

POD VODSTVOM DUHA

za + Katico Fingušt
molitev za duhovne poklice

pobožnost prvega petka

za + Danijela Sušeca

NEDELJA, 12. 6.
SVETA TROJICA

NEDELJA, 5. 6.
BINKOŠTI

pobožnost prve sobote

18.30

7.30

za žive in rajne farane

DOBROVCE
za + Marjetko in Janeza Prešern ter
9.00
Katarino in Štefana Gmeiner
17.00 - za blagoslov veroučencev in družin

TOREK , 7. 6.
NEDELJA, 12. 6.

17.00 - za blagoslov veroučencev in družin
9.00

za + Antona in Marijo Premzl

KAPLJICA ROSE -

Cilj krščanskega
življenja je:
sprejeti vase
Svetega Duha.
Sv. Seraphin de Sarov
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Binkošti v nas izpolnjujejo velikonočno skrivnost. Jezusova smrt in
vstajenje prinašata novo življenje. To je
daritev iz ljubezni, ki se nikoli ne
izčrpa. Iz te ljubezni izhaja Duh, ki tudi
nas vodi k Jezusu in vodi naravnost v
Njegovo življenje.

10.30 za + Ivana Fingušta in sorodnike

PONEDELJEK, 6. 6.

SVETA TROJICA

»Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal
v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega,
kar sem vam povedal.«
Jn 14,26

molitev za sinodo

za + Breznarjeve, Katjo in Branka Voda
18.30
ter Otičeva in Stajnkove

SOBOTA, 11. 6.

BARNABA, apostol

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

za + Ernestino Deleja in Mitja Deleja

Medard, škof
ČETRTEK, 9. 6.
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BINKOŠTNA NEDELJA

za +Alojzijo Malek (osmina)
18.30

18.30

Leto 21, št. 24

- za žive in rajne farane

10.30 za + Jožeta in Ivanko Bandur ter sorodnike

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

Iz danes prebrane Božje besede
spoznavamo, da Sveti Duh ni dan le
posameznikom, ampak tudi skupnosti verujočih: apostolom, učencem, Cerkvi. V moči istega Duha ti
člani skupnosti delujejo skladno in
se dopolnjujejo za rast Božjega
kraljestva. Skladno delovanje
udov Cerkve je znamenje, da jih
vodi Sveti Duh. To pomeni, da nam

je Sveti Duh dan za blagor drugih:
lačnih kruha in lačnih Božje besede,
žalostnih in ponižanih, grešnih in
bolnih, da zanje primerno skrbimo.
Teh reči ne more delati človek sam
od sebe, kar jasno vidimo pri apostolih, saj so bili polni strahu, ko pa
so prejeli Svetega Duha, so nastopili
javno za dušni blagor drugih.
V tem svetu, ki je podoben
razburkanemu morju, imamo
težavo, da bi se ujeli z v ritmu
Kristusove zmagovalne ljubezni.
Šele z darovi Svetega Duha
zmoremo premagati ovire in
zaživeti kot člani Kraljestva.
Jezus, Božji Sin, ki večno izhaja
(se rojeva) iz Očeta, nam zagotavlja
svojo stalno navzočnost in vabi, da
se Njegovemu Duhu damo na
razpolago z vsemi našimi talenti, z
našim razumom, z našo voljo, z
našim hotenjem. Tako predani
Duhu, smo v polnosti Božji otroci.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA : ponedeljek,
torek in sredo od 7.30h - 8.30h v cerkvi!

DOBROVCE - VEROUČNO LETO
Zaključna sv. maša z veroučenci 1., 2.
in 3. raz. in njihovimi starši bo v
ponedeljek, 6. 6. ob 17h.
Starši vabljeni k udeležbi, saj je po sv.
maši na programu ogled gradbišča in
druženje (ob pijači in skromen prigrizku).
Zaključna sv. maša z veroučenci 4.,
5., 6., 7. in 8. raz. in starši na
Dobrovcah bo v torek, 7. 6. ob 17h.
Starši vabljeni k udeležbi, saj je po sv.
maši na programu ogled gradbišča in
družeje (ob pijači in skromen prigrizku).

BIRMANCI imajo duhovno obnovo v soboto, 11. 6. od 9h do 17h.
Za starše in botre pa je duhovna
obnova isti dan, od 14h do 17h.
SEJA

ŽUPNIJSKEGA
SVETA
Pastoralnega
in
Gospodarskega bo
v sredo, 8. 6. ob
18.30h v Maranati.

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA je
akcija, h kateri vabi Župnijska Karitas
v dneh od 6. do 10 junija. Keson bo
pred župniščem.
ZAKRAMENT SV ZAKONA sta prejela

UROŠ KODRIČ in
URŠKA BANDUR.
Novoporočencema obilo Blagoslova!

PRVA ZAKONSKA skupina ima
srečanje v soboto, 11. 6. ob 20.30h.
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ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
v Slivnici bo v nedeljo, 12.6. ob 10.30h
SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIH
IN OVDOVELIH FARANOV
bo
prihodnjo
nedeljo, 12. 6. ob
15h. Začetek bo v
cerkvi s sv. mašo,
sledi pa druženje
v Maranati.
NOVI KRISTJANI

ARIANA ŠOŠTERIČ iz Skok,
LILI BANDUR iz Skok.
Srečnim staršem iskrene čestitke!
ŽUPNIJSKO ROMANJE
bo v
soboto, 18. 6. v Petrovče,
romarsko središče celjske
škofije. Odhod ob 7h zjutraj
vrnitev ob 19h. Prijave pri:
Meglič Marija (tel. 031
397 704) in Florijan (tel. 041 394 267).
OLTAR SV. MIKLAVŽA je doma.
Gotovo mnoge zanima postopek restavriranja. To nam bo restavrator g.
Mladen Kuhl prihodnjo nedeljo po
obeh sv. mašah nekoliko predstavil.
Strošek restavriranja je bil 14.200 €
od tega je bilo že izročeno 8.200€. naša
obveznost pa je še 6.000,-€.
Vernike prosimo za prispevke, ki jih
lahko oddate v pisarni ali nakažete na :

Deželna banka Slovenije
SI 56 1934 0500 9689 773
Župnija Slivnica, K cerkvi 9;
2312 Orehova vas. - Namen: OLTAR
Hvala za vašo podporo!
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ORATORIJ 2022: Čas: od 4. do 9. 7.
Vzornik: sv Ignacij Lojolski.
Geslo: Za večjo Božjo slavo.
Prijavnice so na voljo!
ROMANJE S KOLESOM V
MEĐUGORJE
Ljudje so že od nekdaj
radi romali. Za to so
imeli različne motive,
zaobljube…
Moj
motiv romanja je bila zaobljuba. Prvo
romanje s kolesom v Međugorje je bilo
leta 2018. Takrat nas je bilo pet. To je
bilo pravo duhovno romanje, saj smo
dan začeli s hvalnicami, vsak zase je
molil rožni venec, zvečer pa smo imeli
refleksijo. Že takrat smo imeli željo, da
bi romanje še kdaj ponovili, a je
koronavirus to preprečil.
Letos se je virus umiril, navdušenci pa
niso dobili dopusta, zato sem se na pot
podal sam. Romanje sem želel duhovno
nadgraditi. K temu me je nagovoril
papež Frančišek s svojo sinodalnostjo.
Porodila se mi je ideja, da bi verniki
napisali svoje
prošnje. Odziv
je bil velik. Te
prošnje so vse
štiri dni mojega
kolesarjenja do
Međugorja
polzele po jagodah rožnega venca v
Božje in Marijino naročje. Prav zaradi
teh vaših prošenj in osebnih namenov
so mi kilometri neverjetno hitro tekli.
Zato se mi je že prvi dan, ko sem
prevozil 185 km, porodila želja, da bi
bilo lepo, če bi vse te prošnje lahko
položil na oltar v Međugorju na sam
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praznik Jezusovega vnebohoda. Ta
želja se mi je izpolnila. Četrti dan in po
prekolesarjenih 597 km sem prispel na
kraj miru, tišine in molitve in vse
zaključil s čudovito in globoko sv.
spovedjo. Ob koncu pa lahko vsi skupaj
sporočimo papežu Frančišku, da smo se
v njegovo sinodalnost aktivno vključili.
Hvala za vaše molitve in podporo.
Vaš kolesar Tone Embreuš

DRAGI SVETI DUH,
tukaj sem pred Teboj,
da se ti dam oblikovati,
da me vodiš
in učiš ljubiti.
Sprejmi daritev vsega mojega
bitja in mi daj milost
tebe še bolj ljubiti.
Nauči me vse delati v tebi,
naj ne preziram Tvojih navdihov.
Naj bo ta moja molitev začetek
nove intimne povezanosti s Teboj.
Dominicaines d'Estavayer

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
KOLEGA se srečata: ''Kako gre tvoji

ženi na dopustu na Majorki?'' - ''Srečna
je, da je tam.'' – ''In kako se počutiš ti
doma?'' – ''Srečen sem, da je tam.''
ALI JE LE NAKLUČJE, da v Nemčiji
izstop iz Cerkve stane 30€ in, da je Juda
prodal Jezusa za 30 srebrnikov?
ZNANKI 'se srečata: ''Za Božjo voljo od
kdaj pa tako škiliš?'' – ''Od kar sta naša
dvojčka shodila.''
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