4. 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, 30 1.
7.30 - za žive in rajne farane
4. MED LETOM
10.30 za + Katarino Žigart
PONEDELJEK, 31. 1.

Janez Bosko, duh. ust sal.
TOREK, 1. 2.

17.30
17.30

Brigita Irska, red.

za + Darka in Štefana Jagarinec
molitev za ljudski misijon

- za mir in zdravje v družini.
molitev za sinodo

- za blagoslov v družini (Gungl)
17.30 za + sorodnike Mejovšek in Anteja Crnjaca
10.30

SREDA, 2. 2. SVEČNICA

DAROVANJE GOSPODOVO
ČETRTEK, 3. 2. -

sv. maša bo v cerkvi

17.30

Blaž šk, muč

za + Blaža Vaupotiča
blagoslov sv. Blaža

16.30 za + Ljudmilo Mirkovič (osmina)
za + Majdo Serdinšek (zadušnica)
Oskar, šk – prvi petek
17.30
pobožnost prvega petka
SOBOTA, 5. 2.- prva sobota 16.30 za + Vinka Bobovnika (osmina)
za + Juliusa Tiana in starše
Agata, dev.17.30
ter starše Kepnik
pobožnost 1. sobote
za
žive
in
rajne
farane
NEDELJA, 6. 2.
7.30
PETEK, 4. 2.

DOBROVCE
NEDELJA, 30. 1.
4. MED LETOM

–

9.00

za + Janeza Vidoviča

KAPLJICA ROSE

Molitev je ključ za vstop do
stika z neomejenimi dobrimani
neskončno dobrega Boga.
www lavictoiredelamour
4

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

»Veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil
izmed njih očiščen nobeden razen Naamána, ki je bil Sirec.« Ko so
to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta …
On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.
Lk 4, 29-30
ČLOVEK - IN NESKONČNO VEČ
''Kdo je Jezus?'' Tako se vprašujejo
Nazarečani po tem, ko je Jezus prerokve besede obrnil nase. S tem je povedal,
da je on pričakovani Mesija in rešitev
vsemu ljudstvu. Nazarečani se čudijo,
hkrati pa dvomijo in njihov dvom
preraste v popolno zavrnitev.

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

Nazarečani so se omejili na
poznanje Jezusa človeka, s tem pa
so zgrešili bistvo: Jezusovo božanstvo. Jezusova človeška narava je kot oblačni steber (prim. 2. Mz)
med Egipčani in Izraelci. Eni
vidijo samo oblačni steber in jim
je to ovira, drugi, ki ga vidijo z
druge strani in gledajo z vero v
Boga, pa v tem prepoznajo Božjo
navzočnost in svojo rešitev.
On pa je odhajal; z njim pa
rešitev, ki jim je bila tako blizu.

za + Elizabeto Kropf (obl

16.30 za + Jožefo Pernek, (osmina)

30. januar 2022

4. NEDELJA MED LETOM -

za udeležbo pri sv. maši je obvezen pogoj PCT
9.00

SVEČNICA

NEDELJA, 6. 2.
5. MED LETOM

Leto 21, št. 6

10.30 za + Maksimilijana Muzeka ter starše
in brata Franca Zupaniča

5. MED LETOM

SREDA, 2. 2. -

Slivniški župnijski list

Nazarečani so se oklenili povprečnega poznavanja ljudi: tesarjev sin,
eden izmed nas, …
Jezus hoče pomagati tako, da jih
spomni, kako se je Elija srečal z
vdovo v Sarepti ter Elizej s Sircem
Nanamanom. Ta dva pogana sta bila
deležna blagoslovov, ker sta ob
enem in dugem preroku priznala
Božjo navzčnost in njegovo moč.

Tudi danes se pogosto ljudje
ustavijo ob tem, da Jezusa
''poznajo'' kot človeka. Takim je
tudi Božič le praznik za pojedino,
podobno Velika noč, smrt le konec
ob kakšni besedi glede vstajenja, o
čemer pa pogosto ni videti prave
vere. Taki ljudje, podobno kot
Nazarečani, zgrešijo bistvo: Jezus
je naš Bog in odrešenik, naše
vstajenje in življenje.
župnik
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ČEŠČENJE

Njihov namen je bil, da bi pripavili
živino, naj oblikujejo križ. Da bi to
dosegli, so jim preprosto položili
krmo na tla v obliki križa. Tako so

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!

na praznik Darovanja
Gospodovega bo pri vseh sv. mašah
blagoslov sveč. Večerna sv. maša bo v
cerkvi.
SVEČNICA

PRVI PETEK Ta teden je prvi petek.
Obisk bolnikov in obhajilo na domu bo
kot običajno. Povejte imena tistih, ki jih
naj duhovnik obišče, pa jih doslej še ni.
Pobožnost prvega petka bo po večerni
sv. maši.
POBOŽNOST PRVE SOBOTE bo po
večerni sv. maši. Vabljeni !
MLADINCI, MLADINKE, srečanje je
vsako v soboto ob 19h. Ko ni možno v
živo, bo na Zoom-u.

 V VEČNOST STA ODŠLA
LJUDMILA MIRKOVIČ iz Slivnice in
VINKO BOBOBVNIK iz Radizela.
Molimo zanju!
MISEL NA BOGA PRI
KMEČKEM DELU

Križ na sliki, ki se morda zdi malo
manj primeren, je nastal na kmetiji s
čredo goveje živine, v ZDA v državi
Iowa, v kraju Bankston. Prejekt je
izpeljala kmečka družina: zakonca
Dan in Judy Gotto ter njun sin Chad.
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dosegli, da je 171 glav živine
oblikovalo križ. Zakaj to? Družinski
oče pravi: »Naša družina hoče živeti
‘’3 F’’: vero, družino, kmetijstvo
(faith, family and farming)«.
V ozadju slike je tudi viden zvonik
z župnijsko cerkvijo sv. Klementa.
Vir: www aleteia.fr

23. januar

je otrokovo pričevanje posnela in
objavila (video dosegljiv na:
www.youtube.com/watch?v=Qq3Dtn5
s-Tw). ''Jezus je resničen,'' zatrdi

otrok, mali Andrew, in opiše Jezusa:
''Zelo velik je in zelo prijazen in
rešuje ljudi.'' Potem opiše tudi
obleko, ki jo je videl na njem: ''bele
hlače, belo srajco, dolgo belo
obleko, dolge lase, brado in pas.'' Na
mamino
vprašanje, če je to
res,
otrok
odgovori: ''To je
pravi
Jezus.''
Potem
otrok
opiše nebesa, kot
velik izredno lep
prostor, «super
cool», in «plavajočo hišo», kot je
otrok to poimenoval.
Vir: www.infochretienne.com, 27. 1. 2022

PREROKI IN SANJE
Prerok Joel je v 3,1 zapisal: ''Razlil bom
svojega duha na vse meso in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere,
vaši starčki bodo sanjali sanje, vaši
mladeniči bodo gledali videnja.''
Na ta odlomek je možno pomisliti, ko
se zgodi kar se je zgodilo 5-letnemu
oroku v New Jersey-u.

OTROK MOLI ZA STARŠE
Dobri Bog, dal si zapoved
spoštovati očeta in mater,
dobrohotno sprejmi
mojo molitev,
ki jo zanje prinašam k Tebi.

Otrokova mama pove: ''Mi se ne
pogovarjamo o Jezusu, ne obiskujemo cerkve ali kaj podobnega, toda
sin mi je govoril o tem kaj je videl v
sanjah. Šokiralo me je, ko mi je sin
govoril o tem, kar je videl.'' Mama

Nakloni jim dolgo življenje na
zemlji, ohranjaj v zdravju
njihovo telo in jihovega duha.
Blagoslovi njihova prizadevanja

4 med letom

in njihove pobude.
Poplačaj jim stokratno vse,
kar storijo zame.
Navdihuj jim ljubezen
do izvrševanja tvojih
svetih zapovedi.
Daj, da jim
bom tudi jaz
v pomoč
in oporo
in po
prejemanju
teh minljivih dobrin
naj bom z njimi deležen
večne sreče v nebesih.
http://site-catholique.fr
MISEL TEDNA

Če čutiš, da trpiš kot
Jezus na križu, vedi,
da te Jezus tudi objema.
Mati Terezija

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
PROFESOR reče študentom: ''Če tako

govorite drug čez drugega, še niti sebe
ne morem slišati.'' – Od zadaj se sliši:
''Potem niste kaj dosti zamudili.''
ZMOTA - Ona: ''Vedno si drugačnega
mnenja kot jaz.'' - On: ''Tako je boljše,
sicer bi bila oba v zmoti.''
SMEH – Skupini moških ulužbencev
reče šef: ''Nasmejte se v službi. Kdo ve,
če boste doma imeli to priložnost.''
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