Sveta Trojica

12. junij 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - sv. maše so vse dni v cerkvi
NEDELJA, 12. 6.
SVETA TROJICA
PONEDELJEK, 13 . 6. .

Anton Padovanski duh
TOREK, 14. 6.

Valerij in Rufin, muč
SREDA, 15. 6.

7.30

- za žive in rajne farane

18.30
18.30

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
PETEK, 17. 6..
Rajner, samotar

molitev za sinodo

- za blagoslov in Božje varstvo
molitev za sinodo

za + Tomaža Simoniča

SOBOTA, 18. 6.

Gregor Janez Barbarigo, šk.

NEDELJA, 19. 6.
12. med letom

18.00

Molitev za duh. poklice pred Najsvetejšim

18.30

- za blgoslov v družini (Gungl)
za + Elizabeto Rojič (osmina)
češčenje Najvetejšega

Ni sv. maše – župnijsko romanje

////

za žive in rajne farane

10.30 za + Alojza Fingušta
DOBROVCE

NEDELJA, 12. 6.
SVETA TROJICA

ČETRTEK – 16. 6. - Sv. Reš. Telo
NEDELJA, 19. 6.

12. med letom

9.00

za + Antona in Marijo Premzl

17.30 za + Marijo Jakolič
9.00

KAPLJICA ROSE -

Vsaka minuta nam je
dana, da bi se zakoreninili
v Sveto Trojico.
Sv. Elizabeta od Presvete Trojice

4

»Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, […] Poveličal me
bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.
Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega
jemlje in vam bo oznanjal.«
Jn 16,13.15

TRIKRAT SVETI

- za žive in rajne farane

7.30

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

molitev za sinodo

10.30

18.30
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SVETA TROJICA

za + Katarino Žigart

Vid, muč
ČETRTEK, 16. 6.

Leto 21, št. 25

10.30 za + Ivana Fingušta in sorodnike
18.30

Slivniški župnijski list

za + Janeza in Branka Pahič
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

Sveta Trojica, skrivnost širokogrudnosti in samopodaritve. Knjiga
Modrosti nam razgrne celo paleto
bogastva ljubezni, dobrote in lepote, da
bi nam v besedi nekoliko približala
Božjo veličino. Bog je Ljubezen. On v
sebi večno nosi Sina in ga brezmejno
ljubi z ljubeznijo, ki je Sveti Duh.

Razodetje,
da smo
Bogu
podobni,
je za nas
razlog
radosti,
pa tudi
obveznost,
da se trudimo tako se izročiti
Bogu v ljubezni, kot on ljubi nas.
Bog Oče, Sin in Sveti Duh, trikrat
sveti Bog, je tisto k čemur mi
stremimo. Sreča, ki jo živijo Božje
osebe je v kvaliteti odnosov, ki je

ena sama podaritev. To bi morali
postati mi ljudje, pa se radi podajamo v samoljubje, ne v ljubezen in
to je temelj človekove nesreče.
Nesreča ljudi je to, da se nismo
povsem prepustili, da nas Božja
ljubezen zajame. Ker torej človek
nima izkušnje popolne ljubezni,
ne zna prav graditi svetá ljubezni,
čeprav je to dejansko njegova
naloga iz bogopodobnosti.
Skrivnost Svete Trojice ni to, da bi
mi razumeli Njo (saj je tega človeški
razum nezmožen), ampak, da Ona
razume nas.
Človekova sreča ali nesreča je
odvisna od tega, v koliki meri goji
kvaliteto odnosov ljubezni kot je
uresničena v Troedinem Bogu.
Vzporedno s tem uveljavljanjem
in vključevanjem v Božjo ljubezen pa raste tudi: ne ''razumevanje'', ampak dojemanje
Svete Trojice.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA : ponedeljek,
torek in sreda od 7.30h - 8.30h v
cerkvi!. Vabljeni k tej molitvi za osebni
blagor, za blagor župnije in sveta!
DANES JE KVATRNA NEDELJA,
darovanje pri vseh svetih mašah je za
bogoslovje.
ROMANJE NA AREH Tradicionalno
romanje k Sv. Arehu na Pohorje bo na
god
sv.
Antona
Padovanskega
v
ponedeljek, 13. junija.
Sv. maša bo ob
10.30h. Vabljeni!
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
pred Najsvetejšim bo v četrtek ob 18h.

TRETJA ZAKONSKA skupina
ima srečanje v petek, 17.6. ob 20h.
NOVA KRISTJANKA

LEA DAMIJAN iz Hotinje vasi.
Srečnim staršem čestitamo!
ORATORIJ je vzgojno družabni
program za otroke vseh starosti osnove
šole. V župniji Slivnica pri Mb bo trajal
od 4. do 9. 7. 2022.

Program je vsak dan
od 9h do 16h.
V sredo bo izlet s
kopanjem v termah
Mala Nedelja.
Vzornik: sv. Ignacij
Lojolski.
Geslo: Za večjo Božjo slavo.
Prijavnice so na voljo na spletni
strani, v župnišu in v cerkvi!
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 V VEČNOST JE ODŠLA
ELIZABETA ROJIČ iz Skok.
Molimo zanjo!

bo v
ŽUPNIJSKO ROMANJE
soboto, 18. 6. v Petrovče.
Avtobus bo romarje sprejel na parkirišču pod
pokopališčem ob 7.uri;
vrnitev bo cca ob 19. uri,

12. junij 2022
To je breme, ki je za skupnost
vernikov ob podružnici zelo velik
zalogaj zato je ŽUPNIJSKI SVET na
svoji seji v sredo, 8. 6. sklenil, da
povabimo celotno župnijsko skupnost
k podpori pri tem projektu.
Tako bo v nedeljo, 19. junija

darovanje pri vseh sv. mašah
v Slivnici in na Dobrovcah za
nadaljevanje gradnje hiše.

TELOVSKA PROCESIJA
V četrtek 16. 6. je praznik Sv. Rešnjega
Telesa ali »Telovo«. Telovsko procesijo
bomo imeli. v nedeljo 19. 6. po drugi
sv. maši. Pri procesiji bo blagoslov z

Najsvetejšim pri dveh oltarjih:
- SRČNO VABLJENI VSI BIRMANCI
birmanci nosijo baldahim
- PRVOOBHAJANCI skupaj s starši
vabljeni, da se pridružite procesiji.
Jezusu
v
Najsvetejšem
zakramentu
pripada
najvišja čast in mi mu jo
izkažimo.
- pri Marijinem kipu (pripravi Orehova vas)
- pri križu ob cerkvi (pripravi Slivnica).

VEROUČNA HIŠA NA DOBROVCAH

je dobila streho v jeseni 2021. Te dni
se končuje napeljava elektrike in
vode. Za nadaljno delo: ometi,
ogrevalni sistem, estrihi, pleskarska dela so predvideni stroški
približno 30.000€.

Vernike prosimo, da vsak daruje po
svojih zmožnostih, kdor pa želi, lahko
svoj dar nakaže na:

Deželna banka Slovenije
SI 56 1934 0500 9689 773
Župnija Slivnica, K cerkvi 9;
2312 Orehova vas. - Namen: DOBROVCE

Hvala za vašo podporo!
SLAVA BOGU,
OČETU, SINU IN DUHU
Slava Očetu, ki je ustvaril svet
z modrostjo
in v ljubezni,
slava Bogu,
ki je vir življenja,
ki nas je ustvaril
po svoji podobi
in nam daje deležnost
pri svojem življenju.

Sveta Trojica
Slava Bogu, ki je večno navzoč,
ne kot strogi sodnik,
ne kot tekmec,
ampak kot Oče in v brezmejni
ljubezni vse svoje otroke
oskrbuje z dobrotami.
Slava Sinu, ki je odrešil svet,
ker ga neskončno ljubi.
Slava Bogu ljubezni,
ki je postal eden izmed nas,
da bi nam prodobil dostop
v Božje bivališče.
Slava Bogu, ki je postal naš brat.
Slava Duhu, temu dihu Življenja,
vetriču Svobode, ki vse prenavlja.
Slava Bogu prihodnosti, Duhu
Jezusa Kristusa; on je veter
Cerkve, ki nas vodi k Očetu in
Sinu za večno srečo. Amen.
www.trinitaires.org

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
KOLEGA se srečata: ''Ti si pa danes

dobro razpoložen.'' – ''Ja, danes sem za
mojo ženo dobil jahalnega konja.'' –
''Oho, to je pa dobra zamenjava.''
ZEHANJE - Vnuk je zazehal in babica
ga pouči: ''Ko jaz zazeham, dam roko
pred usta.'' – Vnuk: ''Toda meni se zobi
dobro držijo.''
NERESNICA: ''Žena mi je rekla, da v
spanju govorim. Ampak to ne drži. Če
bi to bilo res, bi me na to že v službi
opozorili.''
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