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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, 13. 2.
6. MED LETOM

7.30

Valentin (Zdravko)
TOREK, 15. 2.

17.30

SREDA, 16. 2.

17.30

Julijana, muč

za + Stanka Klajderiča
molitev za sinodo
molitev za družine

17.00

Sedem ustanov. servitov

17.30 za + Ernestino Deleja

Frančišek Regis duh, muč
SOBOTA, 19. 2.

17.30

Konrad, spok.

17.30

NEDELJA, 20. 2.

7.30

DOBROVCE
NEDELJA, 13. 2.
6. MED LETOM

Molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim

za + Danijela Sušeca
češčenje Najsvetejpega

za + Emilijano Krlej
molitev za ljudski misijon

- za žive in rajne farane

10.30 za + Štefanijo Bedenik

7. MED LETOM
–

za udeležbo pri sv. maši je obvezen pogoj PCT
9.00

za + Ota Šubernika ter družine Geršak,
Pulko in Čander

SREDA, 16. 2.

16.30 za + Karolino Veber

PETEK, 18. 2.

16.30 za + Štefanijo Kac

NEDELJA, 20. 2.
7. MED LETOM

9.00

za + Miroslavo Auguštin

KAPLJICA ROSE

Vsaka stiska in vsaka težava
je priložnost
za zaupanje v Boga.
www.lavictoiredelamour.org
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ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam,
ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam,
Lk 6, 20
ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste.

za + Štefana Ramota

ČETRTEK, 17. 2. -

PETEK, 18. 2.
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6. NEDELJA MED LETOM

molitev za ljudski misijon

Klavdij, red.

Leto 21, št. 8

- za žive in rajne farane

10.30 za + Majdo Kobale
za + Valentina in sorodnike Kraner
17.30

PONEDELJEK, 14. 2.

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

DEDIŠČINA JE VESELJE
Ko Jezus vidi množico ljudi, ki mu
sledijo, jim iz dobohotnosti srca takoj
spregovori o sreči: ''Blagor vam
ubogi.'' Ko človek posluša Jezusa in mu
sledi, to tudi Jezusu povzroča veselje.
Jezus takemu človeku takoj obljubi
veselje kot večno dediščino.

''Blagor vam,
ki ste sedaj
lačni, nasičeni
boste.'' Jezus
je prišel od
Očeta
kot
popotnik, ki
vstopi
v
stisko, v bolečino, v ''pekel''
trpečega človega, da ga dvigne v
radost nebes. Blagor vsem, ki neglede na zahtevnost poti sledijo
Jezusu na njegovi poti izvrševanja
Očetove volje.
Če imamo dobrine tega sveta in jih
radi podelimo stiskanemu, ki potrka
na vrata, je to naša pripadnost

ubogim in vez z Jezusom. To
pomeni, da nam je pravo bogastvo
Jezus sam; to je vključitev v
Kristusovo skrivnost.
''Toda gorje vam bogatinom''
Jezus ne sovraži bogatih, kot ne
sovraži nikogar. Vidi pa notranjo
držo navezanosti na bogastvo, na
''goljufivi denar''. Občutje varnosti,
ki ga lahko vzbuja posedovanje
bogastva je dejansko goljufija.
''Denar človeku obljublja'' tisto,
česar ne more nikoli dati: večno
srečo. Prvič je izguba denarja
možna v kratkem času ali kar v
trenutku, drugič pa, naj bo še tako
veliko bogastvo, ob smrti vse izgubi
vso vrednost.
Ob smrti, ko se razblini vrednost
denarja, pa se izkaža neskončna
vrednost vere, upanja in ljubezni,
ki jo je človek prejel od Jezusa, jo
gojil tudi v svoji stiski in to
ljubezen izkazoval bližnjim.
župnik
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ČEŠČENJE

6. med letom
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.

iz Cerkve, ki sprejema misijonarje od drugod, v Cerkev, ki
misijonarje daje svetu.

13. februar

MOLITEV ZA KITAJSKO
Na zimskih Olimpijskih igrah
na Kitajskem je Slovenija (do zdaj)
s 5 medalijami zelo uspešna.

TRETJA ZAKONSKA skupina ima
srečanje v petek, 18. 2. ob 20.30h (če
ne bo možno v živo, bo na Zoom-u)
DRUGA ZAKONSKA skupina ima
srečanje v petek, 18. 2. ob 19 h (če ne
bo možno v živo, bo na Zoom-u).
MOLITEV ZA DUH. POKLICE bo v
četrtek ob 17h pred Najsvetejšim.
OČETJE BIRMANCEV imajo t.i.
''moški zajtrk'' v soboto, 19. 2. ob 7.30h
v župnišču (zbiranje od 7h naprej).

Nadškof Mgr Chung je ob
slovesnosti izrekel zahvalo Bogu za
dar duhovništva in zahvalo staršem
duhovnikov,
redovnikov
in
redovnic za njihovo podporo pri
graditvi duhovne Cerkve.
Na predvečer mašniškega posvečenja, 27. 1., je v isti katedrali bilo
posvečenih tudi 27 diakonov.

ŠESTA ZAKONSKA ima srečanje v
soboto 19. 2 ob 19h. (če ne bo možno v
živo, bo na Zoom-u).
SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA bo v
torek, 22. 2. ob
18.30h v Maranati;
hkrati bo možnost,
da kdor želi, lahko
sodeluje preko Zoom povezave.

V JUŽNI KOREJI
23 NOVOMAŠNIKOV
V Seulu je 28. februarja nadškof
Mgr. Peter Chung Soon posvetil 23
novomašnikov. Trije od njih bodo
takoj odšli na misijonsko delo v
Latinsko Ameriko. To je dokaz,
da se je Cerkev v Koreji prerodila
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V Južni Koreji vlada svoboda, ki
omogoča sprejem krščanstva, tako
da je sedaj tam 34% kristjanov. Od
tega je 23% protestantov in 11%
katoličanov. Budistov je v tem času
v deželi cca 25%.
Katoliška Cerkev je doživela
veliki porast v zadnjih 10-ih letih,
saj je z enega milijona število
naraslo na 6 milijonov. Letno je v
deželi približno 100.000 krstov.
https://fr.aleteia.org/2022/01

Kraj Chongli z okolico, kjer se OI
odvijajo, pa ima tudi zelo žalostno
zgodovino, saj so se tukaj odvijala
kruta preganjanja kristjanov. Močno
izstopajo obdobja v letih 18991901, ko je bilo mučenih in pobitih
cca 30.000 vernikov in blizu 300
misijonarjev, potem obdobje 1927 –
1949, ko je samo leta 1948 bilo
pobitih cca 1000 laikov in 33
duhovnikov. Močan val je bil spet v
letih 1966 – 1976. Te žrtve so našle
konec v krajih sedanje olimpiade.
Tudi v tem času je na Kitajskem
močno preganjanje kristjanov in se
še veča. Iz teh razlogov je organizacija Voice of Martyrs povabila k
molitvi za preganjene kristjane na
Kitajskem. Do sedaj se je odzvalo
20.000 molivcev iz 134 držav
www.cath.ch/newsf/chongliSVETA DEVICA MARIJA,
kličemo te Mati Cerkve,
Mati vseh trpečih kristjanov.
K Tebi prihajamo z gorečo
prošnjo,
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da porušiš vse zidove v človeških
srcih, zidove, ki spočenjajo
sovraštvo, nasilje in strah
med osebani in med narodi.
Ti, ki si s svojim: ‘'Zgodi se!’'
zdrobila stari kači glavo,
zberi nas in varuj pod
svojim deviškim plaščem,
varuj nas pred zlom in v našem
življenju odpri vrata upanju.
Naj vzklije v naših
srcih in v tem svetu
civilizacija ljubezni,
ki ima svoj izvir v
križu in vstajenju Tvojega Sina
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
Odrešenika, ki živi in kraljuje
vekomaj. Amen.
www.cathedrale-vannes.fr

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
DVA mlada Škota sedita v restavraciji.

Pri sosednji mizi sta dve simpatični
dekleti. Eden od fantov reče natakarju:
''Midva bi prisedla damama, pa vas
prosiva, če prej obema pokasirate.''
NOVICE - ''Mama, imam dobro in slabo

novico. Katero hočeš prvo slišati?'' –
''Dobro, seveda.'' - ''Šola je zgorela.'' –
''Oh, moj Bog! In slaba novica?'' –
''Spričevala so rešili.''
KORONAVIRUS - Jasno je, da
koronavirus ni iz Kitajske. Če bi bil od
tam, ne bi vzdržal tako dolgo.
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