12. med letom

19. junij 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - sv. maše so vse dni v cerkvi
7.30

NEDELJA, 19. 6.
12. MED LETOM

18.30

Adalbert, škof
TOREK, 21. 6.

- za zdravje v družini.
molitev za sinodo

za + Franca Bukovca
18.30

Janez Fisher in Tomaž More
ČETRTEK, 23. 6.

ROSTVO JANEZA KRSTNIKA
PETEK, 24. 6..
SRCE JEZUSOVO
Marijino Brezmadežno Srce

18.30

za + Ivana Pungračiča
češčenje Najsvetejšega, povetitev Srcu J in M.

za + Emilijano Krlej

molitev za domovino

7.30

za žive in rajne farane
za + Ladislava Horvata
10.30
molitev za blagodslov družin
DOBROVCE

NEDELJA, 19. 6.
12. med letom

9.00

za + Janeza in Branka Pahič

TOREK, 21. 6.

17.30

za + Milana, Ano in Mihaela Kline
ter Benjamina Čandra

9.00

za + Magdaleno in Janeza Pleteršek
ter brate in seste

NEDELJA, 26. 6.

13. med letom
KAPLJICA ROSE

Rajši imam resnico, ki jo
odkrijem sam, kot tisto,
ki mi jo pokaže drugi.
Vincent Voitiure

4

»Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti,
ga bo izgúbil; kdor pa izgubí svoje življenje
zaradi mene, ga bo rešil.«
Lk 9,24

molitev za družine -

začetek svetov. srečanja družin v Rimu
za + Janeza in Nežo Žnidarič
18.30
molitev za duhovne poklice
18.30

SOBOTA, 25. 6. Dan državnosti

13. MED LETOM

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

molitev za sinodo

SREDA, 22. 6.

19. junij 2022

12. NEDELJA MED LETOM

- za žive in rajne farane

18.30 za + Brigito Fingušt (osmina)

Alojzij Gonzaga, red

NEDELJA, 26. 6.

Leto 21, št. 26

10.30 za + Alojza Fingušta

PONEDELJEK, 20. 6.

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

KAJ PA VI PRAVITE ?
Na vpašanje kako ljudje poznajo
Jezusa, so različni odgovori. Ob tem pa
Jezus apostolom pokaže, da odgovori
drugih zanje niso tako pomembni kot
odgovori njih samih. Peter poda
odgovor: ''Ti si Božji Maziljenec.''
Priznati Jezusa za Maziljenca, torej
Mesija, pomeni da je Njemu vredno
zaupati in mu izročiti svoje življenje.

Peter je v Jezusu
prepoznal smisel
svojega življenja,
zato mu ga izroči.
Jezus mu nato
reče: ''...drug te
bo opasal in
popeljal kamor
nočeš'' in je s tem napovedal
Petrovo mučeniško smrt.
Kakor Jezus v svoji izročitvi
Očetu sprejme križanje in smrt,
vedoč, da ga Oče ne bo pustil v
smrti, tako Peter vidi, da je sprejetje

trpljenja sestavni del zvestobe
Jezusu, kot je Jezusovo sprejetje
trpljenja del zvestobe Očetu in
zvestobe ljudem, ki mu zaupajo.
Kako na to Jezusovo vprašanje
odgovarjajo drugi, zame neposredno nima vpliva, zato Jezus
poudari vprašanje: ''Kaj pa vi
pravite!?''
Odgovor, ki ga mora dati vsak
človek osebno, ima posledice za
večnost: kdor v Jezusu prizna
Boga in Odrešenika ter mu zaupa
svoje življenje, si s tem zagotovi
večnost pri Jezusu; kdor pa ga ne
prizna, se loči od Njega kot
odrešenika in ostane ločen od
Njega v večnosti, je pogubljen.
Sprejeti Jezusa za Boga in
odrešenika, pomeni vztrajati v
izvrševanju njegove volje, tudi če
pride trpljenje. Hkrati pa taka
zvestoba pomeni tudi biti deležen
Jezusove osrečujoče ljubezni.
župnik
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ČEŠČENJE

12. med letom

NAJSVETEJŠEGA :

bo v
ponedeljek, torek in sredo od 7.30h
- 8.30h v cerkvi.
Vabljeni k tej molitvi za osebni
blagor, za blagor župnije in sveta !
ČETRTA ZAKONSKA skupina
ima srečanje danes, v nedeljo 19. 6.
ob 16h.
NOVA KRISTJANKA

TJARA PODLESNIK iz Skok.
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 župnišču in v cerkvi!
 V VEČNOST JE ODŠLA
BRIGITA FINGUŠT iz Hotinje vasi.
Molimo zanjo!

DUHOVNA OBNOVA ZA ANIMATORJE

bo
v
soboto, 25.
6. od 18h
do 20h v
Maranati.
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Voditelj bo br. Joško Smukavec,
kapucin.

Duhovna obnova je priprava za
delo na oratoriju, zato naj se je
udeležijo tudi vsi tisti iz 8. razreda,
ki želijo sodelovati kot pomočniki.
SVETOVNO SREČANJE DRUŽIN
V RIMU bo od 22. do 26. junija.

Vabljeni, da v teh dneh
v vsaki družini skupaj
mólite za vse družine.
PRAZNIK PRESVETEGA SRCA
JEZUSOVEGA

Praznik Presv. Srca Jezusovega se
obhaja tretji petek po Binkoštih.
Že v antiki (do cca 600 po Kr) in
srednjem veku (do cca 15. stol) so
mistiki (svetniki in verniki, ki so častili
Božje skrivnosti) častili Jezusovo prebodeno Srce. Toda šele v 17. stoletju
je prvič obhajana sv. maša v čast
Jezusovemu Srcu. Z odobrenjem
številnih škofov v Franciji jo je 20.
10. 1672 obhajal sv. Janez Eudes.
Še pred njegovo smrtjo (+1680) so
to sprejela številna verska občestva.
Malo za tem, v
letih 1673 do
1675,
je
redovnica
sv.
Margarita Marija Alacoque v
Paray-le Monialu od Jezusa prejela
posebna razodetja. S pomočjo njenega duhovnega voditelja (jezuit sv.
Claude la Colombiere), je prispevala

19. junij 2022

k širitvi češčenja Presvetega
Jezusovega Srca. Njej je Jezus dal
tudi naročilo za obhajanje prvih
petkov. "Tistim, ki bodo zapore-

redoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam
milost končnega spreobrnjenja.
Ne bodo umrli v moji nemilosti
in brez svojih zakramentov."
Leta 1956 je papež Pij XII v
encikliki Haurietis Aquas jasno
določil češčenje Jezusovega Srca v
‘’širokosti Božje ljubezni’’.
Vir: https://liturgie.catholique.fr/

Skoraj vzporedno s češčenjem
Jezusovega Srca se je uveljavljalo
tudi češčenje Marijinega brezmadežnega Srca, ki po besedah sv.
Frančiška Saleškega ''z Jezusovim
Srcem tvorita eno
Srce ljubezni''.
Naša župnija se
je Jezusovemu
Presvetemu
in
Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
posebej posvetila 21. 6. 2020.
Prihodnji petek, na praznik
Jezusovega Srca, bomo to
posvetitev kot župnija obnovili.
MOJ OČE, TEBI SE IZROČAM,
stori z menoj kar želiš.
Karkoli storiš z menoj,
se Ti za to zahvalim.
Pripravljen sem na vse,
sprejemam vse.

12. med letom
Ničesar drugega ne želim, kot to,
da se izpolni Tvoja volja nad
menoj, kot nad vsem Tvojim
stvarstvom.
Svojega duha izročam Tvojim
rokam. Z vso ljubeznijo Ti
izročam svoje srce,
ker te imam rad
in ker potrebujem Tebe,
da se Ti z vsem zaupanjem
in brez pridržkov izročam,
saj si Ti moj Oče.
Naj bo Sv. Evharistija, v kateri
Jezus po svojem Telesu in Krvi,
postane navzoč za nas, podpora
za vedno večje zaupanje v Njega,
ki je ‘’Božji Mesija’’, ki je Pot
Resnica in Življenje. Amen!
sv. Charles de Foucauld

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ZEHANJE – Žena možu: ''Medtem, ko
se pogovarjava si že točno pet krat
zazehal. Ali te dolgočasim?'' – Mož:
''Oprosti, nisem zehal, ampak sem
neuspešno poskušal nekaj reči.''
LJUBEZEN je slepa. Toda po poroki,
takrat pa se vse jasno vidi.
JANEZEK reče kolegu Eriku: ''Očka je
pa včeraj dobil debelo položnco, ker je
peljal čez zeleno luč.'' – Erik: ''Saj čez
zeleno se pa lahko pelje.'' – Janezek:
''No, ja. Pravijo pa, da taka luč stane čez
tisoč evrov.''
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