3. med letom

23. januar.

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

S L I V N I C A - za udeležbo pri sv. maši je obvezen pogoj PCT
NEDELJA, 23 1.
3. MED LETOM

7.30

- za žive in rajne farane

10.30 za + Antona Rihtarja
za + Franca Gradišnika, Francija Peperko
PONEDELJEK, 24. 1.
17.30
ter starše Auguštin
Frančišek Saleški, šk, c.uč.
Nedelja Božje besede

molitev za ljudski misijon

TOREK, 25. 1.

17.30

SPREOBRNITEV AP. PAVLA

za + Rozalijo Dolenc
za + Štefanijo Bedenik (osmina)
- v zahvlo

SREDA, 26. 1.

Timotej in Tit, škofa

17.30

ČETRTEK, 27. 1. -

17.30 za + Dragana Lukmana

PETEK, 28. 1.

Tomaž Akvinski, duh. c. uč.
SOBOTA, ¸29. 1.

Konstancij, šk
NEDELJA, 30. 1.

NEDELJA, 23. 1.
3. MED LETOM
SREDA, 26. 1.

NEDELJA, 30. 1.
4. MED LETOM

–

molitev za ljudski misijon
molitev za duhovne poklice

17.30

za + Blaža Flajnika ter starše Lah in
Flajnik
češčenje Najsvetejšega

17.30

za + Magdaleno Beras

7.30

- za žive in rajne farane

Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, …,
da oznanim leto Gospodove milosti.‹ Nato je zvitek zvil, ga vrnil
služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je
govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« Lk 1,19-21
BESEDA SE NAJ IZPOLNI
Ob branju Božje besede se nam razodeva pomembnost le-te. Apostol Pavel
nam daje primer kako učinkovita je
Božja beseda, če je sprejeta z odprtim
srcem. Tega so se Izraelci dejansko ves
čas zavedali. Tudi v času izgnanstva, ko
so izgubili zemljo, kralja, tempelj, so
ohranili zbiranje ob branju Božje
besede, ki jim je ohranjala upanje.

za + rajne iz družine Hedl

16.30 za + Marijo Jakolič
9.00

za + Elizabeto Kropf (obl)

KAPLJICA ROSE

Mislim, da je Sveto pismo najlepši dar,
ki ga je Bog dal ljudem. Vse dobrine,
ki nam jih je prinesel Odrešenik,
so nam posredovane po tej knjigi.
Abraham Lincoln (ameriški predsednik + 1865)
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ODLOMEK IZ EVANGELIJA

za udeležbo pri sv. maši je obvezen pogoj PCT
9.00

23. januar 2022

3. NEDELJA MED LETOM - SVETOPISEMSKA

10.30 za + Katarino Žigart

4. MED LETOM
DOBROVCE

Leto 21, št. 5

sklep osmine - molitev za edinost kristjanov

16.30

Angela Merici, ust. uršulink

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

Nekateri se vprašujejo, če je Božja
Beseda resnična.
Evangelij poroča, da je Jezus bral
Sveto pismo in potem rekel: ''Danes se
je to izpolnilo!'' Zato tudi mi vprašanje,
ali je Božja beseda resnična poglejmo z
druge strani: ali Božja beseda, ki jo
danes berem lahko ''danes'' postane
tudi resničnost?

Jezus je bral iz knjige preroka Izaija:

''Duh Gospodov je nad menoj.
Poslal me je, da oznanim jetnikom
prostost, potrtim veselje …'' Po
branju Jezus zagotovi, da so se te
prerokbe ''danes'' uresničile.
Mnogo jih je danes okrog nas,
ki trpijo podobno pomanjkanje,
so osamljeni ali obupani. Jezus je
v živem odnosu z njimi. In mi,
krščeni v Jezusovem imenu (v imenu
Očeta in Sina in Sv. Duha), ne moremo
biti le gledalci Jezusa, ampak smo
poklicani k sodelovanju z njim.
Branju Božje besede sledi uresničenje. Narediti prebrano Božjo
besedo resnično, jo izpolniti, je
veliko več kot raziskovati
''pristnost'' evangelijskih besedil.
Sveti Duh, ki je prišel nad
Jezusa pri krstu, ga je vodil k
branju Božje besede v sinagogo
(cerkev) in k uresničenju. Isti Sveti
Duh bo to naredil tudi nad
vsakim, ki se mu bo dal voditi.
župnik
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3. med letom

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v

ponedeljek, torek in
sredo od 8h do 9h v
Maranati. Vabljeni, da bi
sprejeli dežurstvo molitve
eno uro ali vsaj pol ure na
teden.

MOLITEV JE REŠITEV!

SEJA GOSPODARSKEGA sveta bo v
torek, 25. 1. ob 19.30h.
DRUGA ZAKONSKA ima srečanje v
petek, ob 19h . (morda na zoom-u )
MLADINCI, MLADINKE, srečanje je
vsako v soboto ob 19h. Ko ni možno v
živo, bo na Zoom-u.

 V VEČNOST SO ODŠLI
TEREZIJA ČURIČ iz Hot. vasi,
MAJDA SERDINŠEK iz Črete in
JOŽEFA PERNEK iz Skok.
Molimo zanje!

REŠEVANJE NASPROTNIKA
NA VIŠINI 8000 m

Zgodilo se je 20. dec 1943.
Ameriški bombnik B 17, opremljen z ekipo 10-ih mož in 3 tonami
bomb je bil nad Bremnom, da bi
uničil tovarno orožja.
Pilot Charlie Brown je bil star šele
21 let. Bil je osredotočen na svojo
nalogo. Bil je na višini 8.300m.
zunanja temperatura je bila -60°C.
Predno se je letalo znebilo smrtonosnega tovora, ga je nenadoma
stresel silen udarec. Zadela jih je
nemška protiletalska obramba.
Obdalo ga je kakih 10 bojnih letal. Bok
bombnika je bil predrt, poškodbe na
motorju. Izgubil je polovico svoje moči,
padel je pritisk zraka, poškodovan je bil
električni sistem. Večina članov ekipe
je bila ranjena. Pilot Brown je bil
ranjen v ramo in pričakuje smrt…

SVETPISEMSKI MARATON: 22.-27.-1.
V sklopu obhajanja
Nedelje Svetega
pisma, 23. januar.,
vabljeni k
SVETOPISEMSKEMU
MARATONU preko

spletne povezave:
https://www.svetopisemskimaraton.si
/mini-maratoni/
V župniji bomo v teh dneh brali Božjo
besedo pol ure pred sv. mašo.
EKUMENSKA OSMINA traja do 25.

januarja in te dni pri maši molimo za
edinost vseh kristjanov.
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Nemški lovec ščiti ‘’sovražni bombnik’’

Nemški pilot Franc Stigler je imel
zaznano
pozicijo
ameriškega
bombnika. Svoj Messerschmitte (ki
je tudi bil nekoliko poškodovan od
ameriškega mitraljeza), je napolnil z

gorivom in strelivom, vzletel brez
posebnega dovoljenja in sledil
bombniku. Približal se mu je tako,

23. januar

da je lahko videl poškodovano letalo
in v njem ranjene vojake. Pilot
Brown je bil silno presenečen, ker
nemški lovec ni streljal.

Stigler se je v tistem trenutku
spomnil besed svojega nekdanjega
instruktorja: ''Ti si vojaški pilot. To
delaj pošteno. Če slišim, da si
streljal na pilota v padalu, te bom
jaz osebno ubil.'' Stigler je pomislil:
‘’Tale pilot je kakor v padalu.’’ Tedaj
je naredil življensko odločitev:
‘’Tega pilota in njegove ljudi moram
spraviti na varno.’’ Spremljal ga je,

da ga ne bi zadela nemška
protiletalska obramba. Ko se je
Stigler prepričal, da sta zapustila
nemški zračni prostor, je pilotu
Brownu dal znak pozdrava in se
vrnil v svojo bazo.
Moč ljubezni do bližnjega je bila
silnejša od moči vojaške logike.
Brown je končno s svojim bombnikom tudi pristal v ameriški bazi.
Leta 1986 (43 let pozneje), je ob
svoji upokojitvi pilot Brown
povedal svojo zgodbo…. Po štirih
letih iskanja so končno našli tudi
pilota Franca Stiglerja. S Charliejem
Brownom sta se srečala in se potem
kot iskrena prijatelja srečevala vse
do Stiglerjeve smrti leta 2008.
www.youtube.com/watch?v=VTSeoh8hS2k

3 med letom
S SVETIM PISMOM V ROKI

Večni Bog, v tem trenutku,
ko jemljem v roke Sveto pismo
in ga bom premišljeval,
te prosimo za milost,
da svoj obraz potopim in umijem
v tem neizčrpnem izviru,
ki osvetljuje naše poti, osvobaja
pogovore ter daje pravico
govoriti in poslušati.
Med odprtimi listi Pisma mi daj
slišati zatič zgloba,
ki povezuje ta svet z Večnim.
Daj mi čutiti tresenje vrat tega
sveta; in oči, ki se ozirajo na ta
svet, da zaslutijo njegovo
minljivost in nedokončanost.
Predrami me iz tega boječega in
vznemirljivega hitenja.
V branju Pisem mi daj čutiti
pomen našega bivanja, našega
časa sploh in našega sveta.
www oratoiredulouvre.fr/

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ZMOŽNOSTI – Moški lahko pijejo, ne
da bi bili žejni in ženske se lahko
pogovarjajo, ne da bi imele temo.
SKRB – Pri hujšanju nisem uspel. Zdaj

bom dal prednost skrbi, da zrastem.
''Je bila tvoja ločitev
enostavna?'' - ''Imel sem srečo. Sodnik
je bil prvi mož moje žene.''
LOČITEV.
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