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6. NEDELJA MED LETOM 

 

‘’JAZ PA VAM PRAVIM…’’ 
 

   Starozavezni Sirah nekako povzema 
nauk, da je življenje izbira med dobrim 
in slabim: voda, ki pomeni življenje in 
ogenj, ki pomeni uničenje, oz. pogubo. 
   Nova zaveza pove isto stvar, drugače. 
Svobodni smo, kar ne pomeni, da bi 
počeli kar se komu zljubi, ampak 
svobodni, da bomo ljubili ali ne ljubili.  
 

 
 

   Naše življenje je iskanje cilja. 
Sveto pismo jasno kaže na cilj, ki je 
večna sreča.  
   Zvesta hoja po poti, ki jo je začrtal 
Bog, zagotavlja dosego cilja. Ta cilj 
pa ni ''priti v klub večnih počitnic'', 
ampak naše pobožanstvenje: 
''bodite sveti, kakor vaš nebeški 
Oče.'' V Bogu je prostor samo za lju- 

 
 
bezen, za ''ne-ljubezen'' ni prostora. 
   Jezus prihaja, da bi nas izpopolnil, 
oz. naša srca očistil ''ne-ljubezni''. 
Ljubiti pomeni preseči sebe, iti iz 
sebe, se dati drugemu. Ker pa se v 
nas neprestano prebuja želja po 
potrditvi sebe, zato je ljubezen 
neprestani boj, celo do tega, da tako 
kot Jezus, človek vzljubi tudi 
sovražnike.  
 

   Svetost ne pomeni le: ''nisem 
ubil, nisem prešuštvoval, nisem 
kradel…'' Svetost Jezus osvetli z 
govorom na gori. Umor se začne v 
negativni drži srca, zato Jezus 
izpostavi ''jezo'', kot ''spočetje'' 
umora. Prešuštvo se začne s 
pogledom poželenja, ko ''oko 
usmerja roko'' itd.  
 

   Bog ne gleda samo na dejanja 
kot taka, ampak prav na notranji 
vzgib srca, na prisotnost želje po 
polnosti uveljavitve Božje volje.  

župnik 

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 
S L I V N I C A  –   sv. maše med tednom so v kapeli. 

NEDELJA, 16. februar   7.30 - za žive in rajne farane 

ŠESTA MED LETOM 10.30 
za +  sina Borisa, ter starše Janeza in  
        Antonijo Auguštin 

PONEDELJEK, 17. 2.. 
18.00 za + Alojza Megliča Sedem ustanov. servitov 

TOREK, 18.  2.  
18.00 

za + Nežo Rodošek 
molitev za misijone Frančišek Regis 

SREDA, 19. 2.    
18.00 

za + Marijo in Jožefa Bedenik, (obl) 
molitev za družine Konread iz Piacenze 

ČETRTEK,  20. 2.  fatimska vidca 17.30 molitev pred Najsvetejšim za duh. poklice 

Jacinta in Frančišek Marto 18.00 za + Magdaleno Kumpuš 

PETEK,  21. 2.  
18.00 za + Julijano Kop 

 češčenje Najsvetejšega Peter Damiani, cer. uč.  

SOBOTA,  22. 2.  18.00 - v zahvalo in blagoslov v družini 
SEDEŽ  APOSTOLA  PETRA  

NEDELJA, 23. 2.  
SADMA MED LETOM  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Anko Robič 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 16. 2.   
šesta med letom 

9.00 za + Juliusa Tiana, starše Tian in  
        Kepnik 

ČETRTEK, 20. 2.  17.00 za + Franca Gerečnika (osmina) 

PETEK, 21. 2. 17.00 za + Andreja Pahiča (osmina) 
NEDELJA, 23. 2.  

9.00 za + Marijo in Adolfa Hedl 
sedma med letom  

KAPLJICA ROSE 
 

  Božja beseda je ključ,  
ki odpira tiste 
ključavnice,  

katerih ključe smo izgubili.  
 

Ruben Nyengwa 

 

Izdal Župnijski urad Slivnica;   
K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

 

e-pošta: joze.soemen@triera.net;   
031 590 556; ℡: 02 60 54 021 

 

℡ Maranata 059 171 830  
splet: www.mc-maranata.com; 

 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
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ŠESTA NEDELJA  MED  LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Jezus je rekel učencem: »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo  

ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično,  

povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka  

ali ena črtica postave, preden se vse ne zgodí.           (Mt 5,17-18) 
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MOLIVCI, MOLIVKE ZA BIRMANCE 
vabljeni na srečanje v ponedeljek, 17.2. 
po večerni sv. maši. 
 

STARŠI BIRMANCEV  valjeni na 
srečanje v sredo, 19. 2. ob 18.30h v 
Maranati zgoraj.  
 

MOLITEV ZA DUHOVNE 
POKLICE   pred Najsvetejšim bo v 
četrtek, 20. 2. ob 17.30h.  
 

TRETJA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v petek, 21. 2. ob 20h. 
 

MOLIVCI ZA DUHOVNE POKLICE 
naše DEKANIJE imajo izobraževalno 
srečanje v Slivnici v soboto, 22. 2. od 
15h do 18h v Maranati.  

Vsi molivci vabljnei!  
 

    V VEČNOST SO ODŠLI 
ANDREJ PAHIČ iz Rač,  
FRANC GEREČNIK iz Dobrovc in 
ANTON LAVRIČ iz Črete,  

pogreb bo v sredo ob 15h. 
Molimo zanje! 

 

BOŽJA BESEDA JE UČINKOVITA 
 

V Lousiani (ZDA) je požar uničil 
celo hišo razen lesenih  stebrov, 

na katerih so bili napisani 
svetopisemski odlomki. 

    Gasilci so postali pozorni na 
nerazumljivo  dejstvo  in so zadevo  

objavili na FB. Ogenj, ki je uničil 
hišo, je pustil nepoškodovane lesene 
stebre. Ustavil se je na nivoju, kjer so 
bili napisani svetopisemski stavki.  

   Družina Lovett je leta 
2017 zgradila hišo in je 
povabila svoje bližnje, 
da na stebre napišejo 
svetopisemske verze in 
tako blagoslovijo hišo. 
Takrat se jim niti 
sanjalo ni, da bodo čez 
tri leta ob požaru hiše 

obstali samo tile stebri.  
   Med odlomki navedeni na stebrih so 
tudi tile: »Ne skrbite za jutri, kajti 
jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj 
je dnevu njegovo zlo.« (Mt 6,34);  

»Veselite se v upanju, potrpite v stiski, 
vztrajajte v molitvi.« (Rim 12,12) 

   Ob požaru nihče od družine ni bil 
poškodovan. Starši in štirje otroci so 
pravočasno zapustili hišo. Družina 
se Bogu zahvaljuje za rešitev.  

www.infochretienne.com/ 7.2.2020 

 
116 LET SESTRE ANDREJE 

V TOULONU  
 

Redovnica s. André v Toulonu v 

Franciji je nastarejša Evropejka.  

11. februarja je obhajala 116 rojstni 

dan obdana s sorodniki, znanci in 

seveda z novinarji in fotografi… 

   S André ima ''vsakodnevo veselje, 
da lahko moli in se udeležuje sv. 
maše'', kot je povedala sama. 
    Tisti, ki so ji blizu povedo, da ni  

izgubila apetita (čokolada!),  ne smisla 
za humor. Sama pravi, da ''Bog z njo 
že pretirava.'' Jezusu preprosto reče: 
''Dragi Jezus, kaj še čakaš, da ne 
prideš po mene? Si pozabil name?  
Rada bi že videla Tvoj obraz.'' 

Sestra André po starosti zavzema 
drugo mesto na svetu, za Japonko 
Tane Tanaka, ki je stara 117 let. 

 

www.infochretienne.com/ 13.2.2020 
 

ZA DUHOVNIKE 
 

O Kristus, Veliki duhovnik,  

Jezus, Božji Sin,  

v katerem biva vsa polnost 

božanstva.  

Ti vabiš vse krščene,  

da odrinejo na globoko,  

da se podajo na pot svetosti.  

 Prebudi v srcih mladih  

željo biti priče in moč Tvoje 

ljubezni v današnjem svetu. 
 

Napolni jih z Duhom moči  

in previdnosti,  

da bodo sposobni spoznati  

polnost resnice o sebi  

in o duhovniškem poklicu.  

 

Naš odrešenik, poslan od Očeta,  

da nam razodeneš njegovo 

usmiljenost in ljubezen.  
 

Daj svoji Cerkvi dar mladih ljudi, 

ki bodo pripravljeni bližnjim 

predstaviti tvojo navzočnost,  

ki obnavlja in odrešuje. 
 

Sveta Devica, Odrešenikova Mati, 

prava voditeljica človeku  

na poti k Bogu in k sočloveku. 

Ti, ki si v tišini svojega srca 

hranilka Njegove besede,  

podpiraj s svojo materinsko 

priprošnjo družine  

in cerkvene skupnosti,  

da bodo mogli pomagati mladim 

odgovoriti na Božji klic.   Amen 
http://site-catholique.fr/prieres 

 
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 

 

BERAČ – ''Danes sem poskusil z 
beračem podeliti sendvič, pa mi je rekel 
naj si poiščem svojega.''  
 

ERIK bi moral za domačo nalogo 
narisati travnik in krave na njem.  
Oddal je prazen papir. Učitelj: ''Toda 
Erik, saj nisi nič narisal.'' – Erik. ''Ja, 
krave so popasle vso travo, in ker ni 
bilo trave, so še krave odšle.''  
 

ZDRAVNIK reče neki dami: ''Gospa 
izgledate kot noseči.'' Dama: ''Končno! 
Noseča sem.'' - Zdravnik: ''Nisem rekel, 
da ste, ampak sem rekel, da le tako 
izgledate. Shujšati morate.'' 


