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12 navadna nedelja 

 

NE BOJTE SE, Z VAMI SEM 
 

   Hkrati z naročilom oznanjevanja 
evengelija Jezus apostolom napove 
preganjanje, kajti zlo, ki se je zasidralo 
v človekovem srcu, človeka ne zapusti z 
lahkoto. To je nasprotje srcu, ki 
ljubezen sprejema in tudi sámo ljubi.  
   Kot nekoč, je tudi danes v mnogih 
deželeh nasprotovanje evnageliju: 
ponekod očitno fizično, drugod bolj 
prikrito, pa včasih še bolj silno.  
 

 
 

   Na preganjanje se kristjan lahko 

odzove na dva načina: prvič, lahko 

se zapre vase in se skuša boriti sam, 

druga oblika pa je odkriti varno 

zavetje v Božjih rokah, Bogu zaupati 

in se mu izročiti.  

Poglejmo razloge za zaupanje Bogu: 
1. Božja beseda, ki jo človek resnično 

 
sprejme, prinaša razsvetljenje, da je 
Bog ljubezen in v človeku vzbuja 
močno željo, da bi o tej ljubezni 
pričeval. To se je začelo v Palestini in 
se dogaja še danes. Hkrati pa ta 
beseda moti tiste, ki jim ni domača, 
oz. nanjo niso navajeni, zato jo 
hočejo ustaviti z vsemi sredstvi.  
 

2. Zaupanje, o katerem govori 
Jezus, temelji na tem, da smo že v 
Božjih rokah, zajeti v njegovi 
ljubezni, ki je do nas učinkovita, 
če je sami ne zanemarjamo ali 
zavračamo.  
 

3. Tretji motiv za zaupanje nam daje 
Jezus, ki nas je že 'odkupil' na križu 
in ima skrb za to, kar je odrešil. 
Posebej je pozoren na izvrševanje 
njegovega naročila za oznanjevanje 
evangelija. Kdor se temu posveča, je 
že v njegovem ''privilegiranem'' 
varstvu.  
   Prosimo milosti, da bomo mogli z 
našim življenjem in besednim  
oznanjevanjem prispevati k rasti 
Božjega Kraljestva.  

                    župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A      sv. maše so v cerkvi 

NEDELJA, 21. 6.  
 

12. MED LETOM 

7.30 
- za žive in rajne farane   

posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu 

10.30 
za +  Alojza Fingušta 
posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu 

PONEDELJEK, 22. 6. 
18.30  za +  Alojza Megliča 

Janez Fisher in Tamaž M. 
TOREK, 23. 6.   

18.30 
za + Olgo Bračič 

molitev za misijone Jožef Cafasso. 
SREDA, 24. 6. 

18.30 
za + Julijano Kop 

molitev za družine 
ROJSTVO JANEZA 
KRSTNIKA  

ČETRTEK, 25. 6. 
18. 30 

za + Franca Furha 
molitev za domovino Dan državnosti 

PETEK, 26.  6.   18.30 za + Marijo Koren      češčenje Najsvetejšega 
Jožefmarija Escriva 20.00 zvonjenje pet minut v spomin plebiscita 
SOBOTA, 27. 6.  
Ema (Hema) Krška, kneg. 18.30 za + Auguština in Marijo Horvat 

NEDELJA, 28. 6.  7.30 - za žive in rajne farane 

13. MED LETOM 10.30 za + Alojza Greifa 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 21. 6. - 9.00 
za + Alojza Velišček in Alojza Pleteršek 
Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu   

SREDA, 24. 6. 17.30  za + Alojza Pušnika   (osmina) 

NEDELJA, 28. 6. - 9.00 za + Marjana Vindiša 

KAPLJICA ROSE  –  ob dnevu državnosti 

 Naša domovina je  
v nebesih, od koder tudi 
pričakujemo odrešenika,  

Gospoda Jezusa Kristusa,. 
 

Flp  3,20 

 

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  
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12. NAVADNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. 
Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel!  

Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden 
od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta.      Mt 10,7-8  
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužja:  
 razkuževanje rok,  zaščitna 
maska, ali     razdalja vsaj 1,5m za 
tiste, ki niso iz istega gospodinjstva.  
To razdaljo upoštevajmo ob pogovorih 
zunaj, ob vstopu v cerkev in pri 
prejemu obhajila. Duhovnik ima pri 

obhajanju vernikov 

masko, ker se jim 

približa na manj kot 

1,5m; prav je, da jo 

imajo tudi verniki.  
 

DAN DRŽAVNOSTI - V spomin na 
plebiscit se po naročilu škofov v petek, 
26. 6. ob 20h za 5 min. v cerkvi zvoni 
z vsemi zvonovi. 
 

ORATORIJ bo od ponedeljka 6. 7 do 
petka 10. 7 Otroke prijavijo starši, ki 
tudi podajo izjavo, da otrok zadnjih 14 

dni ni bil bolan, ne v 
stiku z osebo okuženo 
z virusom Covid 19. 
''ZAUPAM, ZATO SI 
UPAM'' je geslo 
Oratorija, vzornica 

je svetopisemska žena, kraljica 
Estera.  Prijavnice so v cerkvi in na 
župnijski spletni nstrani. 
 

   V VEČNOST  JE  ODŠEL 

ALOJZ PUŠNIK iz Dobrovc.  
 Molimo zanj! 

 

LJUDSKI MISIJON je bil v 
Slivnici leta 1985. od 30.03 do 7.04. 
Sledilo je več duhovnih obnov za 
različne skupine. Od leta 2002  smo 
bili v materialnih programih obnove 

veroučnega središča Maranate, 
potem cerkve, zadnjih pet let pa smo 
se posvečali kaplaniji, ki bo sedaj 
naše župnišče. Hvala Bogu, dela 
gredo h koncu in pričakujemo, da bo 
na župnijski praznik 6. 9. letos 
gospod kardinal dr. FRANC 
RODE župnišče blagoslovil.  
 

   Prostori nam sedaj omogočajo, da 
več časa posvetimo duhovni rasti. 
Cerkveno leto je že stalna spodbuda, 
toda LJUDSKI MISIJON lahko 
prinese župnijskemu občestvu še 
močnejši duhovni impulz.  

 
   Župnijski svet je v jeseni sklenil, 
da bomo prosili patre kapucine. Oni 
so nalogo sprejeli za postni čas leta 
2021. Voditelj misijona bo p. 
STANE BEŠTER s sodelavci.  
   Okvirni program je že pripravljen, 
natop epidemije pa je nadaljne 
korake priprave zadržal. Sedaj so se 
stvari toliko sprostile, da se lahko 
zbiramo pri bogoslužju, zato se 
bomo začeli na misijon pripravljati. 
Pri tem je najpomembnejša molitev 
in bomo danes, na 12. navadno 
nedeljo, začeli z vsakodnevno 
molitijo, ki naj v naših dušah poveča 
hrepenjenje po Bogu.  

   Za geslo misijona smo izbrali 
besede preroka Izaija (Iz 12,2): 
ZAUPAM V GOSPODA IN SE 
NE BOJIM. Stavek smo izbrali, ker 
nam pove, da smo samo pri Bogu 
povsem varni in nas samo on lahko 
pripelje v večno srečo.  
 

''ZAUPAM V GOSPODA  
IN SE NE BOJIM !'' 

Molitev za uspeh misijona 

Sveti Troedini Bog, tvoje kraljestvo 
je polnost življenja, veselja, ljubezni, 
pravičnosti in miru, zato hrepenimo 
po tvojem kraljestvu.  
 

Želimo obhajati sveti 
misijon, ki naj vsakomur 
od nas pomaga odpreti 
svoje srce za Tvoj 
prihod. Poglobi in utrdi 
župnijskemu občestvu 
vero, upanje in ljubezen, da bo vsak 
od nas živi, dejavni ud tvojega 
skrivnostnega telesa, Cerkve. 
 

Napolnjuj naše družine s svojo 
milostjo, da bo v njih vedno bolj 
vladala ljubezen, s katero Ti ljubiš 
nas. Pokliči naše mlade, da bodo šli za 
Teboj, ki si Pot, Resnica in Življenje 
in edini moreš izpolniti njihova 
plemenita hrepenenja. 
 

Bodi blizu vsem starejšim, bolnim, 
trpečim in obupanim. S svojim 
dotikom jim vlivaj novega upanja. 
Gospod, povezuj naše župnijske  
skupine, da bodo rasle v milosti in  

moči za služenje na področjih, za 
katera si jih izbral in poslal.  
 

O Gospod, pomagaj tudi misijonarjem, 
da bodo dobro opravili poslanstvo 
misijona v naši župniji. 
 

Marija, Mati in zavetnica naše 
župnije, ki si z vso predanostjo 
sprejela božji načrt in nam posre-
dovala Odrešenika, pomagaj nam, da 
bomo hodili po poti spreobrnjenja. 
Naj postajamo vedno bolj Kristusovi 
sodelavci in misijonarji za vse druge v 
naši okolici; da bo Božje kraljestvo 

vedno bolj raslo v nas in v 
okolju, kamor bomo vstopali. 
Marija, izprosi nam milost, da 
bomo vodno bolj Tvoji in 
vedno bolj Božji.   
Vse to te prosimo po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen. 

 Br. Stane Bešter, misijonar 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

ODGOVOREN – Trije železniški pro-
metniki se srečajo s prometnim inšpek-
torjem. Eden prometnikov: ''Veste, da 
se je strojevodja Meier poročil pri 60-
tih in sedaj mu je žena povila trojčke?'' 
– Nato inšpektor: ''Vidite, odgovoren 
strojevodja vsako zamudo spravi notri.'' 
 

OČETJE - Sošolca se pogovarjata: 
''Moj očka je povsem samostojen.'' – 
Drugi: ''Mojemu pa mora mama vedno 
povedati, kaj naj naredi.'' 
 

ZOBOZDRAVNIK pacientu: ''Gospod, 
vi potrebujete krono.'' – Pacient: 
''Končno nekdo, ki me razume.'' 


