13. med letom

26. junij 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - sv. maše so vse dni v cerkvi
NEDELJA, 26. 6.
13. MED LETOM
PONEDELJEK, 27. 6.

TOREK, 28. 6.

Irenej (Hotimir) Lyonski
SREDA, 29. 6.

10.30

za + Ladislava Horvata
molitev za blagoslov družin

PETER IN PAVEL, APOSTOLA
ČETRTEK, 30. 6.

PETEK, 1. 7 - prvi petek
Aron, svetoisemski očak
SOBOTA, 2. 7. – prva sobota

Janez Frančišek Regis, duh.

NEDELJA, 3. 7.

za + Auguština in Marijo Horvat
molitev za sinodo

18.30 - v zahvalo

18.30
18.30
18.30

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

»Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega
očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve,
ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!«
Lk 9,59-60

molitev za sinodo

za + Alojza Greifa
molitev za družine -

za + Zvezdano Lešnik
molitev za duhovne poklice
- v zahvalo in za blagoslov v družini
pobožnost prvega petka.

NA POTI V JERUZALEM
Jezus ni želel križa, ampak svet s
popolnim spoštovanjem. Približal se je
tistim, ki so bili najbolj ''na dnu'':
prešutnicam, davkarjem, Samarijanom.
Vsakomur je hotel dati novo priložnost.

za + Vinka Bobovnika
pobožnost prve sobote

7.30

14. MED LETOM
Nedelja Slovencev po svetu

za žive in rajne farane

10.30 za + Brigito Fingušt
DOBROVCE

NEDELJA, 26. 6.
13. med letom
NEDELJA, 3. 7.

14. med letom

9.00

za + Magdaleno in Janeza Pleteršek
ter brate in seste

9.00

za + Julko Jagarinec

KAPLJICA ROSE

Ljubezen brez vztrajnosti
nikoli ne prihaja iz srca,
ampak je le igra besed.
Josue Mwenibamba
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13. NEDELJA MED LETOM

- za žive in rajne farane

18.30

Prvi mučenci rimske Cerkve

Leto 21, št. 27

7.30

18.30

Ema Krška kneginja

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

Kljub temu, da Jezusa v Samariji
zavračajo, nadaljuje pot v Jeruzalem, kjer se bo v polnosti izročil za
rešitev človeškega rodu. To je bolj
notranje potovanje kot premik iz
kraja v kraj. Pripravljen je iti do
konca iz ljubezni do ljudi, ne glede
na ceno. Ljudem hoče dati novo
srce in novega duha.
''Kdor hoče iti za menoj…'' Slediti
Jezusu pomeni sprejeti skrivnost

križa; tako Njegovega kot vsak
svojega.
Križa ni treba iskati. Kdor hoče
živeti krščanske vrednote, bo zadel
ob ovire, ki mu bodo povzročile
napor in bolečino. Križ ni
znamenje nemoči, ampak orodje
preobrazbe, sprave z Bogom in
ljudmi. To je tudi naša ''pot v
Jeruzalem'', kraj odrešenja.
Ljudje še kar sprejmejo vabilo, da
bi ''šli za Jezusom'', toda pogosto bi
to postavili v neko nedoločeno prihodnost. ''Pusti mrtvim, da pokopljejo svoje mrtve, ti pa pridi…''
.Jezus zahteva takojšen odgovor.
Ob pogledu na našo preteklost, pa
lahko najdemo mnogo dobrih
sklepov, ki se nikoli niso uresničili. Odlašanje je nevarno…
Jezus je nas in naše odrešenje
postavil na prvo mesto, zato je
ustrezen odgovor Njegovemu
vabilu neposredna vključitev v
delo, ki nam ga je zaupal.
župnik
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ČEŠČENJE

NAJSVETEJŠEGA :

bo v
ponedeljek, torek in sredo od 7.30h
- 8.30h v cerkvi.
Vabljeni k molitvi za osebni blagor,
za blagor župnije in sveta !
Šolarji posebej veroučenci, za učenje nastopajo počitnice, za rast v
prijateljstvu z Jezusom
pa je to priložnost.
Pridružite se molitvi vsaj za nekaj minut!

PRVI PETEK. Obisk bolnikov in
obhajilo na domu bo po običajnem
vrstnem redu.
ORATORIJ je vzgojno družabni
program za otroke
vseh starosti osnovne
šole. V naši župniji
bo trajal od 4. do
9. 7. 2022.

Program je vsak dan od 9h do
16h (varstvo otrok od 7h naprej).
V sredo bo izlet s kopanjem v
termah Mala Nedelja. V petek zvečer
lahko tudi prespite v Maranti.
Vzornik: sv. Ignacij Lojolski - vitez,
ki je postal svetnik.
Geslo: Za večjo Božjo slavo.

Prijavnice so na voljo na spletni
strani, v župnišču in v cerkvi!
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto, 18. 6. 2022, smo se
slivniški farani z avtobusom odpeljali
na romanje v celjsko škofijo. Pot smo
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začeli z molitvijo in petjem.
Naša prva postaja je bilo Teharje,
spomenik povojnim žrtvam. Teharski
župnik, g Miha, nam je povedal nekaj
o tej precej zamolčani zgodovini.
Molili smo za pokojne in spravo.
Pot smo nadaljevali v Petrovče, naš
glavni cilj: bazilika Obiskanja Device
Marije, ki je romarsko središče celjske
škofije. To je ena redkih upodobitev
smehljajoče se Marije. Pozdravil nas je
petrovški župnik p. Ivan (Vanč). Tam
pa so že bili romarji iz Cerkvenjaka.
Njihov in naš župnik sta vodila
romarsko bogoslužje, ki nas je duhovno
obogatilo.
Zvedeli
smo
tudi
nekaj
o
zgodovini
cerkve. Ta
je gotovo
stala
v
14.stoletju.
Zgradili so
jo celjski
grofje v čast »Naši ljubi Gospe«.
Najprej je bila grajena v gotskem stilu,
kasneje so jo baroni Miglio preoblikovali v baročni slog. Marijin kip,
delo neznanega mojstra, predstavlja v
skoraj naravni velikosti smehljajočo se,
kronano Marijo z detetom Jezusom v
levici in žezlom v desnici. Na roki ima
prstan. Ko pogledaš kip, ti postane pri
srcu toplo in zaveš se, da te nebeška
Mati gleda z ljubeznijo in prosi milosti
za nas.
Danes svetišče upravljajo slovenski
dominikanci. Po maši smo se nekaj časa
družili s cerkvenjaškimi romarji.

26. junij 2022
Pozneje smo se za okrepitev naših teles
ustavili še v Preserjah in Žalcu.

Pot nas je nazadnje vodila v Celje.
Obiskali smo stolnico Sv. Daniela, ki
je iz 13. stoletja. Opat, gospod Marjan
Jezernik, nam je predstavil cerkev,
predvsem pa kapelo Žalostne Matere
Božje. Celjani ji pravijo Celjska
Sočutna. Kapela je opremljena z bogatim gotskim kamnoseškim okrasjem
in znamenitim kipom Pietá. Tu smo še
zmolili litanije v čast nebeške Matere.
Iz Celja smo se ob petju in molitvi
pripeljali v Slivnico, versko in duhovno
obogateni. Hvala gospodu Jožetu za
duhovno vodenje in zakoncema Meglič
za organizacijo romanja.
Vida Repnik

ZAHVALA
Prejšnjo nedeljo je bilo
darovanje za gradnjo
veroučne hiše na Dobrovcah.
Zbrano je bilo: v Slivnici pri obeh
mašah 729€ in na Dobrovcah 502€.
Za vaš velikodušni dar se Gradbeni
odbor vsem darovalcem
iskreno zahvaljuje!
Delo pa napreduje, saj so te dni bili
končani tudi ometi.
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ZAMENJAJTE
ŽAL MI JE
Z
HVALA
Žal mi je,
da zamujam.

Hvala, da ste
me počakali.

Žal mi je,
da sem toliko
govoril.

Hvala, da ste
me poslušali.

Žal mi je,
da sem vas
zmotil.

Hvala, da ste
mi naredili
uslugo.

Hvala, da ste
Žal mi je,
da sem pozabil. me spomnili.
Žal mi je,
da vam je bilo
treba ostati
tako dolgo
zaradi mene.

Hvala, da ste
storili več
kot bi bila
vaša službena
dolžnost.

www.lavictoiredelamour.org/prieres

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ŽALOST - Če si žalosten, se spomni, da
prav v tem trenutku nekdo nekje vleče
vrata, čeprav na njih piše ''POTISNI''.'
BOLEČINA – ''Strašno me boli zob.'' –

''Ja, mene je tudi pred dnevi zob zelo
bolel. Pa sem se stisnil k svoji ženi in je
bolečina popustila.'' – ''Pa misliš, da bi
tvoje žena imela kaj časa zame?''
ŽENA v trgovini čez polico reče možu:

''Janez, pridi že sem.'' - Janez: ''Ne!'' –
Občudujem Janeza in njegov pogum.
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