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20. november 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - med tednom bodo sv. maše v Maranati ob 17.30h
NEDELJA, 20. 11.
KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA

7.30

17.30

Darovanje Device Marije
TOREK, 22. 11.
Cecilija, dev., muč
SREDA, 23. 11.

Klemen I, papež, muč
ČETRTEK, 24. 11.

Andrej Dung-Lac in viet.
Muč.

SOBOTA, 26. 11.

Valerijan, Oglejski, šk

NEDELJA, 27. 11.
1. ADVENTNA

- za blagoslov v družinah Komauer,
Tepej in Braunsbeger

17.30 za + Anteja Crnjaca
za + Franca Gmajnerja
molitev za družine
17.00 za + Slavka Lešnika, pok. Lešnikove iz Ranč
- za žive in pokojne cerkvene pevce
18.00
17.30

molitev za duhovne poklice

PETEK, 25. 11.
Katarina Aleksandrijska, d. muč.

17.30

Leto 21, številka 48

za + Zofijo Mijavšek
češčenje Najsvetejšega

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Ozre se po tistih, ki so sedeli okoli njega, in pravi: »Glejte,
moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo,
Mr 3,34-35
ta mi je brat in sestra in mati.«
V DRUŽBI KRALJA
Bogoslužje zadnje nedelje v cerkvenem letu nas vabi, da se zazremo v
obraz Kristusa Kralja Vesoljstva. Ne
gre le za konec našega osebnega
življenja ampak za konec vesoljnega
stvarstva.

17.30 za + Mileno Pešak
7.30

- za žive in rajne farane

10.30 za + Justino Repnik
DOBROVCE

NEDELJA, 20. 11.
KRISTUS KRALJ
TOREK, 22. 11.

NEDELJA, 27. 11.
1. adventna
KAPLJICA ROSE

9.00

za + Marjano in Franca Jeza

za + Ota Šubernika, in pok iz družin
16.45
Geršak Pulko in Čander
9.00

za + Bena Brodeja
Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas

Ni najtežje dati tega kar imaš;
najtežje je dati to, kar si.
(sv. Charles de Foucauld)
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e-pošta – soemen.joze@gmail.com

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

- za žive in rajne farane

10.30 za + Marijano Rus (obl)

PONEDELJEK, 21. 11.

Slivniški župnijski list

Konec tega sveta bo nastopil ne
glede na to, ali je ta svet, v teku zgodovine napredoval ali nazadoval.
Končno stanje bo v tem, da bo
Kristus vse v vsem, On bo absolutni
in večni vladar vesolja. To pomeni,
da bo nastopila absolutna izpopolnitev sveta z izločitvijo vsega, kar
ne sprejema Božje popolnosti.
Govoriti o ''kraljestvu'', pomeni
uporablajti človeško govorico za
predstavitev skupne rešitve za vso
človeštvo. Sveto pismo uporablja

tudi druge podobe: Božji otroci, ali
čreda Dobrega Pastirja, kar vse hoče
dati poudarek na bratskih odnosih
vsega človeškega rodu.
Pomebno je najprej iz čistega češčenja in srečevanja z Jezusom dobro
poznati Njega in njegovo ljubezen.
Kolikor človek ne pozna pravega
Jezusa-Boga iz osebnih srečanj,
toliko bolj se naslanja na domišljijo
o njem; domišljija o Bogu pa vodi v
versko zmoto in kar v malikovanje.
Če hočemo dati našemu življenju
smisel, je nujno, da se prepojimo z
željo po vsesplošnem bratstvu kot
vlada v nebesih in to začnemo
uresničevati že tu na zemlji. Ne
gre za to, da morda Jezus tega
bratstva ne bi mogel narediti sam;
gre za to, da mi sami ljudi drugih
kultur in narodov, ne le 'prenašamo' ampak jih, kot Jezus, vzljubimo z njihovimi običaji vred.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: bo v ponedeljek, torek in sredo od 7.30h- 8-30h.
TEDEN KARITAS traja od 20. do
27. 11. Župnijska Karitas se
zelo trudi za pomoč revnim,
kar je predstavila v zgibanki.
Njeno delo bomo podprli z darovanjem
pri vseh mašah prih. nedeljo, 27. 11.
STARŠI VEROUČENCEV vabljeni

na sestanke ta teden in sicer:
Ponedeljek 2l. nov. v Slivnici
ob 18.30h s starši veroučencev od
3. do 6. razreda;
Sreda, 23. nov. v Slivnici ob
18.30h s starši veroučencev 7. in 8.
razreda;
Torek, 22. nov. na Dobrovcah
ob 18.30h starši vseh veroučencev.
MIKLAVŽEVANJE bo v ponedeljek,
5. dec. ob 17h v cerkvi. Prijave bodo od
27. 11. Urnik za prijave bo še objavljen.
ADVENT Prihodnjo nedeljo bomo
vstopili v adventni čas - pripravo na
Božič. Naš odnos z Bogom hočemo
poglobiti in utrditi. Pri tem nam je v
pomoč adventni venec, še bolj pa
molitev ob njem, sv. maša in zakrament
sv. spovedi, ki nam bo še bližje po
spovedniku v nedeljo 4. decembra.
IZDELOVANJE ADVENTNIH VENCEV
bo v soboto, 26. novembra
ob 9.30h v Maranati.
Vabljeni otroci vseh razredov. Vsak otrok prinese s
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seboj 4 sveče, lahko tudi okraske. Vsak
bo svoj venček nesel domov in ga na
prvo adventno nedeljo, 27. 11.,
prinese v cerkev k blagoslovu. Zelenje
bo pripravljeno. Kdor ima svojo
osnovo, naj jo prinese zraven.

ŽUPNIJSKI SVET bo imel sejo v
torek, 29. 11. ob 18.30h.
GOD SV. CECILIJE, 22. november
Ob godu sv. Cecilije
izrekam iskreno zahvalo
vsem, ki skrbite za cerkveno
glasbo. Hvala zborovodjema
na Doborovcah in v Slivnici,
enako hvala vsem organistom in
organstinjam, iskrena hvala vsem
pevkam in pevcem, vsem, ki se skozi
vse leto trudite, da bi z glasbo dajali
Bogu čast in na poti k Njemu pomagali
vernemu občestvu.
Za to obliko služenja in druženja z
Bogom se mu bomo zahvalili s sveto
mašo v četrtek ob 18h.
župnik

ŽIVI ROŽNI VENEC
za edinost Cerkve, nove duhovne
poklice, svetost poklicanih.
V prejšnji štev. SŽL je bilo
zapisano, da je ustanoviteljica
Živega Rožnega Venca (ŽRV) Bl.
Pauline Jaricot. Naša župnija je že
dolga leta vključena v to molitveno
navezo, pa so naketri molivci že
odšli v večnost, novi pa niso bili
vključeni; verjetno tudi ne povabljeni. To vrzel želimo zapolniti.
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Kaj je Živi rožni venec (ŽRV)?
ŽRV pomeni skupino molilcev,
zbranih v enem ali več vencih po 20
oseb, ki ob premišljevanju Jezusovega in Marijinega življenja molijo
eno od 20 skrivnosti rožnega venca.
Tako en venec molivcev izmoli vsak
dan vse 4 dele rožnega venca.
Namen Živega rožnega venca je
zahvala Kristusu in Mariji, Božji
Materi, ter prošnja za velike potrebe
vesoljne Cerkve, med katerimi je na
prvem mestu potreba in nujnost
edinosti, pa tudi molitev za obuditev
novih duhovnih poklicev.
In poslanstvo ŽRV?
Živi rožni venec za
edinost Cerkve, za nove
duhovne poklice in za
svetost ter stanovitnost
poklicanih se imenuje
molitev desetke svetega
rožnega venca, za katero se ljudje
odločijo ob spoznanju, da manjka
danes v svetu več kakor sedem
milijonov novih duhovnih poklicev,
in da mora biti vsak duhovni poklic
od nekoga izmoljen in tudi iztrpljen.
Predvsem je molitev rožnega venca
odgovor na Jezusovo naročilo:
“Žetev je obilna, delavcev pa malo.
Prosite Gospoda žetve, naj pošlje
delavce na svojo žetev.” (Mt 9,37.38)
Kako lahko postanem del ŽRV?
Svojo odločitev povejte župniku ali
gospe Mariji Meglič in boste dobili
potrebna navodila.
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JEZUS, KRALJ LJUBEZNI
Verujem v Tvojo usmiljeno
dobroto. Kot desni razbojnik
kličem: spomni se me, ko boš v
svojem Kraljestvu.
Jezus, Ti nisi prišel vladat
po modelu zemeljskih kraljev.
ki govorijo o MIRU, pa ni miru.
Tvoje Krajestvo je eno samo
uresničenje PRAVIČNOSTI,
MIRU IN LJUBEZNI.
Hvalimo Te, in slavimo,
ker si nas iztrgal iz oblasti teme,
in nas vodiš v svoje Kraljestvo.
Tvoje Kraljestvo je že tu med
nami in mi ga želimo živeti, da bi
pospešili Tvoj veličastni prihod
in uveljavitev Tvojega
božanskega Kraljestva.
Ephata- coursillos -ca

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
FANT: ''Bi ti hotela postati moja žena?''
– Ona: ''Se ne spomniš nič boljšega?'' –
On: ''Že, že, toda tiste nočejo.''
ZDRAVNIK: ''Gospod, vaš izgled mi ni

nič všeč. Ali veliko sedite?'' – Pacient:
''No, nazadnje je to bilo pol leta.''
POROKA: ''Zakaj ste se pravzaprav
poročili s vašo ženo?'' - Moški: ''Bila je
povsem drugačna od drugih.'' – ''In v
čem je ta drugačnost?'' – ''Nobena druga
se ni hotela z mano poročiti.''
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