29. nav. nedelja

16. oktober 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - med tednom bodo sv. maše v Maranati
Vsak dan pol ure pred sv. mašo molitev rožnega venca
7.30

NEDELJA, 16. 10.

10.30

29. med letom
PONEDELJEK, 17. 10.

Ignacij Antiohijski, šk, muč
TOREK, ¸18. 10.
SREDA, 19. 10.

za + Marijo in Slavka Marčič ter
sorodnike

18.30 za + Mitja in Ernestino Deleja

Obl. posvet. maribor. stolnice

18.30

za + Ivana Bračka

Rozalina, red.
PETEK, 21. 10.

Uršula, dev., muč.

molitev za družine

Češčenje Najsvetejšega

SOBOTA, 22. 10.

18.30 za + Justino Repnik (osmina)

Janez Pavel II, papež
NEDELJA, 23. 10. /
30 med letom
Misijonska nedelja

7.30

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

»Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do

pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar
odlašal? Povem vam: Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo
Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?«.
Lk 18,6-8

Uboga vdova vztrajno prosi za
pomoč, da pride do pravice. Morda se
tudi nam dogaja, da ''trkamo na Božja
vrata'', pa ni odgovora. Vsaj tako se
nam zdi. Toda: ali je Bog pri nas v
službi, da bi moral takoj narediti kar
mu naročimo?

- za žive in rajne farane

10.30 za + Franca in Katarino Žigart
DOBROVCE

NEDELJA, 16. 10.
29. med letom

za + Marjana Lepeja ter rajne iz družin
Kac in Lepej
za + Maksa Kontarščaka in Ivana
17.30
Greifonerja
za + Jožefa Bajsiča ter starše Bajsič
9.00
Korošec in Zorjan
9.00

TOREK, 18. 10.

NEDELJA, 23. 10.
30. med letom - misijonska
KAPLJICA ROSE

Bog ničesar ne naredi na pol,
on bo dokončal, kar je v tvojem
življenju začel, zaupaj mu.
(www:adoration divine)
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29. NEDELJA MED LETOM

DELOVATI IZ MOLITVE

18.00 molitev za duh. poklice pred Najsvetejšim
18.30 za + Mileno Pešak (30 dan)
za + Elizabeto Gradišnik (osmina)
18.30

ČETRTEK, 20. 10.-

Leto 20, številka 43

- za žive in rajne farane

18.30 za + Ladislava Horvata

LUKA EVANGELIST

Slivniški župnijski list

Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta – soemen.joze@gmail.com

031 590 556; ℡: 02 60 54 021
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Molitev ni magični obrazec, ki bi
nam dovolil, da ob izreku določenih
besed lahko prekrižamo roke in
čakamo, kako bo Bog naredil čudež.
Molitev je v prvi vrsti občudovanje
Božje veličine, slavljenje njegove
dobrote in zahvaljevanje za njegovo
ljubezen.
Molitev nam pomaga soočiti se s
težavami v zavesti, da nismo sami,
ampak nas Bog spremlja. Daje nam
pogum, da se soočimo s težavami

kot Mojzes, ki se mora spopasti z
Amalečani. Z Jozuetom naredita
dve ekipi. Ena se postavi na vrh gore
(Mojzes, Aron in Hur) in z molitvijo
odpira nebesa za Božjo milost.
Druga se z Jozuetom poda v boj na
terenu. Oboje skupaj prinese zmago.
Ne gre za izbiro: ali molitev ali
delo. Gre za obe resničnosti, kar je
sv. opat Benedikt predstavil v vodilu
za redovnike Benediktince: moli in
delaj (''ora et labora'').
Tako ob Mojzesu kot pri opatu
Benediktu vidimo pomen skupne
molitve, ki je bolj učinkovita kot
samo zasebna molitev. Táko
molitev je Jezus zapustil ob sv.
evharistiji. Sv. maša je tista
privilegirana ''molitev'' kristjanov, kjer slišimo kar nam ima Bog
povedati in hkrati prejemamo
moč za soočenje s težavami na
terenu – v vsakdanjem življenju.
Bog hoče, da rešitev ni le Njegov,
amapk tudi naš uspeh.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: bo v
ponedeljek, torek in sredo od
7.30h - 8.30h Maranati. Pridite!
SVETE MAŠE MED TEDNOM

so v

zimski kapeli – v Maranati.
PETA ZAKONSKA skupina ima
srečanje v ponedeljek 17. 10. ob 20h v
Maranati.
MISIJONSKA NEDELJA.
Prihodnja
nedelja,
23.10.,
je
misijonska, darovanje pri vseh mašah
bo za misijone.
Osrednje slovensko
misijonsko
praznovanje
bo
popoldne ob 15h v
Rogaški Slatini.
Najprej bo molitvena ura, ob 16h pa sv.
maša, ki jo bo vodil
celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž.
 V VEČNOST SO ODŠLI
JUSTINA REPNIK Iz Šestdob in
ZVONKO PETROVIČ iz Radizela.
FRANČIŠKA JUG iz Radizela, pogreb bo
v ponedeljek, 17.10. ob 14h..
Molimo za njih!

ANGEL GA JE REŠIL
V koledarju imamo 2. oktobra
god angelov varuhov. Nekaj dni
prej (29.9.) smo obhajali praznik
nadangelov (Mihaela, Gabriela in
Rafaela). Običajno je prva molitev,
ki se je otroci naučijo, molitev
Sveti angel. Pozneje ljudje manj
govorijo o zaupanju v angele
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varuhe, pa vendar oni vedno
skrbijo za nas. Spodnji zapis je
tovrstna priča, pa tudi spodbuda
da se izročamo v varstvo nadangelov in angelov varuhov.
Bilo je 29. aprila 2015, na cesti pri
Columbusu v državi Ohio v ZDA.
Pastor John Boston se je peljal na
letališče. Nenadoma je pred njega
zapeljalo drugo vozilo in Johna je
vrglo v električni drog. Policist je
pozneje rekel: »Ni te vrglo samo v
drog, ampak je tvoje vozilo obstalo
na transformatorju visoke napetosti.« Nekaj tisoč voltov je šlo
skozi Johnov avto. Privezan je bil z
varnostnim pasom, ki je zablokiral
vrata. Gledal je kako je silna vročina
talila vetrobransko steklo, skoraj se
je utekočinilo. John je rekel pri sebi:
''Od tu več ne bom prišel ven.''
John pripoveduje: »Tedaj sem
nenadoma zagledal neznaca, ki je
mirno prijel za
kljuko na vratih
avtomobila in
brez težav odprl
zvita
vrata.
Pomagal mi je iz avta in šel z mano
kakih 20m od avtomobila in takoj za
tem je kot eksplozija avto zajel
plamen. Dobro se spominjam
njegovih oči. Potem mi je rekel:
''Kako ti je ime?'' Rekel sem:
''John.'' On pa: ''Jaz pa sem Johnny.''
Potem je še rekel: ''Policija bo
kmalu tu. Jaz ne smem biti tu, ko
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pride policija.'' In Johnny je izginil.«
John se zaveda, da je to bil angel.
Prišla je policija in tudi reševalci,
ki so Johna odpeljali v bolnico.
Potem so se začela vprašanja. Kraj
je znam po nevarnosti zaradi
električne postaje ob cesti. Eden od
reševalcev je rekel: »John ne bi
mogel preživeti po udaru nekaj tisoč
voltov elektrike. Na
njem pa ni bilo nobene
poškodbe. Rešil ga je
skrivnostni reševalec,
opravil svoje delo in
izginil.«
Po nekaterih anketh v ZDA 77%
ljudi veruje v angele varuhe.
Vir : youtube.com/watch?v=rlJCTSiTfzg&t=172s

Z ZAUPANJEM
in VZTRAJNOSTJO
kot vdova iz evangelija,
prihajamo pred Tebe,
naš nebeški Oče, s prošnjo
za rešitev človeštva.
Prosimo za Cerkev Jezusa
Kristusa, da jo močno
zakoreniniš, ne v človeško
modrost, ampak v BESEDO,
ki vodi v zveličanje.
Prosimo za vse, ki oznanjajo
Evangelij; daj jim modrost
spregovoriti ob pravem času,
pogum, da bodo govorili tudi
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v neugodnih okoliščinah, daj jim
dobroto srca, da bodo to vedno
naredili prijazno in z ljubeznijo.
Prosimo za otroke in mladino,
poučuj jih in
s svojo besedo tako utrdi,
da bo ta BESEDA postala
modrost njihovega življenja.
Prosimo te za vse, ki so posvetili
svoje življenje molitvi v
samostanih, da ti izkazujejo slavo
in čast; po njihovih molitvah in
prošnjah daj Cerkvi zmago
v njenem boju z zlom.
Prosimo te za vdove in vdovce,
posebej za tiste
iz našega občestva
in za tiste, ki čutijo grenkobo
osamljenosti; obogati njihovo
življenje z radostjo čutenja
Tvoje navzočnosti.
(Cursillos.ca).

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
TELEFON - ''To noro iskanje telefona.
Morali bi iznajti kaki kabel, po katerem
bi telefon bil vedno na istem mestu.''
OBLEKA – ''Tvoja čudovita obleka
spominja na japonsko svilo.'' – ''Ja, in je
vredno omeniti, da prihaja od majhnega
debelega črva.'' – ''Ja razumem, da je to
darilo tvojega moža.''
MOZART: Učitelj vpraša učenca:
''Katero je tvoje najljubše Mozartovo
delo? '' – ''Mozartove kroglice.''
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