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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA NEDELJA, 7. 8.
19. MED LETOM
PONEDELJEK, 8. 8

Dominik, duh., red ust

- za žive in rajne farane

10.30

za + Terezijo Mohorko
- ni svete maše Češčenje Najsvetejšega

TOREK, 9. 8.

TEREZIJA BENDIKTA –
EDITH STEIN, sozav. Evrope
SREDA, 10. 8.

LOVRENC, diakon, muč.
ČETRTEK, 11. 8.

Klara (Jasna), dev., red. ust.
PETEK, 12. 8.
Ivana Šantalska, vdova, red.
SOBOTA, 13. 8.

Poncijan, papež, muč.

NEDELJA, 14. 8.
20. MED LETOM
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7.30

7.30 – 8.30
7.30 – 8.30

- ni svete maše Češčenje Najsvetejšega

- ni svete maše Češčenje Najsvetejšega
za + Franca in Antonijo Gabrovec ter Zlatka
18.30
Gabrovca
molitev za duhovne poklice

NEDELJA, 14. 8.
20. med letom

- ni svete maše -

////
18.30

za + Ano in Marijo Greif

7.30
10.30

- za žive in rajne farane
za + rajne Juričeve

9.00

19. NEDELJA MED LETOM
ODLOMEK IZ BOŽJE BESEDE

Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel
budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo.
Pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži
in jih najde takó, blagor jim!
Lk 12,37-38

ZAZRTI V PRIHODNOST
V času, ko nas iz več razlogov obdaja
negotovost v svetu zaradi vojne,
pomanjkanja določenih dobrin itd, nas
evanngelij vabi, da v prihodnost
gledamo polni upanja.
Predvsem pa je človekova skrb za
prihodnost osredotočena na zemeljsko
življenje, medtem ko je Jezusov pogled
v prihodnost povsem daljnoročni načrt
– srečna večnost.

za + Lidijo Avguštino Kermel (osmina)
Zunanja slovesnost
MarijinegaVvnebovzetja –
vodi brat Luka, kapucin

10.00

- za krajane Dravskega Dvora, Skok in
Dobrovc
KAPLJICA ROSE

Ko vse poteka lepo in mirno,
takrat mora biti budnost
(pozornost) maksimalna.

Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta: soemen.joze@gmail.com
031 590 556; ℡: 02 60 54 02;
splet: www.mc-maranata.com;

Patrick Louis Richard, 8Fancoski pisatelj + 2012)
odgovarja: Jože Šömen, župnik

4

7. avgust 2022

7.30 – 8.30

DOBROVCE
NEDELJA, 7. 8.
19. med letom

Slivniški župnijski list

Jezus ponavlja vabilo, da ''ostanemo budni'', kajti ''podoba tega sveta
bo minila''. Pride trenutek smrti in
sodbe. Stopiti bomo morali pred
Njega, da prejmemo sadove našega
življenja. Odločitev se ustvarja
sedaj, takrat bo samo razglašeno
stanje. Zato sedaj naš odgovor na
Jezusove klice k budnosti ne more

biti le ''prijazno prikimavanje',
življenje pa bi nadaljevali po
smernicah minljivih ciljev.
Pismo Hebrejcem nam daje zgled
Abrahama, ki je veroval in se v
vsem ravnal po Božjih navodilih.
Mnogi ljudje slišijo Jezusove
besede, pa so kljub temu njihova
''načrtovanja'' osredotočena na
minljivost: zaslužek, potovanja,
neko stabilnost za stara leta...
Jezus usmerja naš pogled preko
teh reči v večnost. Za našo večno
rešitev skrbi tako dejavno, da gre
celo na križ. Ali imamo tudi mi
skrb, da bi ga poslušali, bili z njim
in uresničevali njegova navodila?
Ali lahko rečemo, da smo
osredotočeni na Jezusa? Koliko
njegova beseda ureja naš dnevni
in nedeljski ritem? Koliko se
ravnamo po njegovih besedah v
urejanju družinskih in drugih
medosebnih odnosov? Ko Jezus
govori o budnosti, zajema te reči.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA :
bo v ponedeljek, torek in
sredo od 7.30h - 8.30h v
cerkvi. Vabljeni k molitvi
za osebni blagor, za
blagor župnije in sveta !
MLADINA - V četrtek 4. 8. so mladi

imeli sestanek in izbrali nova
voditelja animatorjev. To sta NEJC
HEDL IN ANGELIKA JAKOLIČ.
Novima voditeljema čestitamo in
nanju kličemo Božji blagoslov.
ŽUPNIK BO ODSOTEN od ponedeljka 8. 8. do petka 12. 8. Med tednom
bo sv maša samo v četrtek, 12. 8. V
nujnem primeru bo na razpolago g.
Lojze Petrič, župnik iz
Hoč. V času župnikove
odsotnosti bo v župnišču
dežurstvo, tudi ponoči.
Župnijska pisarna bo odprta vse
dni od 8h do 10h, sicer pa lahko
pokličete gospo Marijo Meglič na:
031 397 704.

 V VEČNOST JE ODŠLA
JOŽEFA VIHAR iz Radizela.
Molimo zanjo!

Še ena ekipa iz Slivnice
V TAIZÉJU
V župnijskem listu so že bili zapisi o
romanju animatorjev, ki so šli v Taizé z
g. župnikom. Teden dni kasneje pa sva
se tja podali tudi midve: Angelika
Jakolič in Katarina Renčelj.
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Odločili sva se za malo drugačno
izkušnjo in se v organizaciji Katoliške
mladine na romanje podali s 56.
mladimi iz vse Slovenije. V Taizéju so
nas lepo sprejeli in nam dodelili
zadolžitve. Postali sva članici t.i.
»Small washing up teama«, kar je
pomenilo, da sva bili z mladimi iz
Poljske, Slovaške, Češke, Portugalske,
Italije in Nemčije zadolženi za
pomivanje posode.
Včasih smo imeli občutek, da 1300
krožnikom kar ni in ni konca (tako sva
ugotovili, da 100 krožnikov na
oratoriju pravzaprav sploh ni tako
veliko ), kljub temu pa je bilo v
skupini vedno dobro vzdušje.
V ponedeljek smo dan začeli z jutranjo molitvijo in taizéjskim zajtrkom, ki
so ga vsak dan sestavljale bela štručka,
košček masla in dva koščka čokolade.

Sledil je nagovor enega izmed bratov,
nato smo se razdelili v manjše skupine.
V naši skupini smo bile 3 Slovenke, 2
Nemca, 2 Nizozemca in 1 Latvijka. Na
prvi pogled smo si bili res različni, a
kmalu smo ugotovili, da nas ravno ta
različnost bogati. Predvsem mi je bilo
všeč, da smo svoja mnenja izražali
spoštljivo in nihče ni želel ostalih
agresivno prepričati v svoj prav, ampak
smo zgolj delili svoje poglede. Vsak
dan smo odpirali zanimive teme in
vedno skoraj zamudili opoldansko
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molitev, saj so bili pogovori tako dobri,
da bi jih lahko kar nadaljevali in
nadaljevali.
Po opoldanski molitvi smo se
okrepčali s kosilom, popoldan pa smo
imeli nekaj prostega časa, ki sva ga
največkrat preživeli v cerkvi ali t.i.
tihem vrtu, pod drevesom. Ob 17.h sva
se z ostalimi mladimi podružili ob čaju.
Sledila je večerja in pomivanje posode,
ki je trajalo vse do večerne molitve, ki
naju je že prvi večer prevzela.
Po molitvi sva
včasih še malo
ostali v cerkvi,
ali
pa
se
odpravili
v
Oyak, kjer sva se
družili z ostalimi mladimi. Nekateri so
imeli s seboj tudi kitare, tako da je bilo
vedno dobro vzdušje.
V četrtek popoldan smo imeli srečanje
Slovencev, kjer smo si podelili vtise in
spoznali tudi dve slovenski družini, ki
sta v tistem tednu romali v Taize.
V petek je bila prav posebna večerna
molitev ob križu, ki se naju je še
posebej dotaknila. Prav tako je bila zelo
lepa tudi sobotna molitev, ko smo
prižgali svečke in s tem cerkev tako
dobesedno, kot tudi v prenesenem
pomenu napolnili z Lučjo. V nedeljo
dopoldan je bila namesto jutranje
molitve Sveta maša in po slovesu od
vseh novih prijateljev, smo se odpravili
proti domu. Taize sva zapustili polni
vtisov,
novih
prijateljstev,
poglobljenega odnosa z Bogom in z
željo, da se še kdaj vrneva. Kdo ve,
morda pa že naslednje leto?
Katarina Renčelj

19. med letom
PROŠNJA ZA STARŠE
Dobri Bog, dal si nam zapoved
spoštovanja očeta in matere.
Dobrohotno prisluhni moji molitvi,
ko te prosim za moje starše.
Nakloni jim dolgo zemeljsko
življneje; njihovo telo in duha
ohranjaj v zdravju.
Blagoslovi njihov trud in njihovo
skrb. Stoterno jim povrni vse
kar so dobrega storili zame.
Navdihni jim ljubezen do tvojih
svetih zapovedi in jih spodbujaj
k delovanju po tvoji besedi.
Po tem, ko sem bil deležen
njihove dobrote, mi daj, da jim
bom v oporo na zemlji, nekoč pa
naj bom z njimi deležen
večne nebeške sreče.
http://site-catholique.fr

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
POROKA – ''Reci dragi, sedaj sva že 15
let zaljubljena, ali ne bi bilo dobro, da
bi počasi začela misliti na poroko?'' –
On: ''Imaš prav, toda kdo naju bo pa pri
teh letih hotel vzeti?''
VSTAJENJE – Katoliški župnik in protestantski pastor gresta na pijačo. Ko se
vračata, pastor pade v jarek. Župnik ga
vpraša: ''Ali verjameš v vstajenje?'' –
Pastor: ''Prve štiri ure še gotovo ne.''
ZNANJE – ''Ljubi Bog ve vse. Naša
soseda pa še več.''
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