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V SLUŽBI KRISTUSU 
 

   Ob vsej odprtosti za stiskane in slabot-
ne Jezus uporabi tudi trde besede, ko je 
človeško srce zaprto za Božjo besedo. O 
napačni drži spregovori naravnost.   
   Jezus pozna srce vsakega. On vidi, 
da človek na spodbude Svetega 
Duha za spreobrnjenje rad reče: 
''Počakaj, to bo enkrat pozneje,'' 
Bog pa sporoča: ''Tvoje spre-
obrnjenje je pomembno danes.'' 
 

 
 

   Zgled odprtosti srca in zagotovilo 
božje pozornosti na človekovo 
evangeljsko držo vidimo ob preroku 
Elizeju in vdovi v Šuému.  
  Trdoto svojega srca človek ne kaže 
le do Boga ampak tudi do sočlo-
veka. Za vdovo v Šunému pa je 
prerokov obisk priložnost služenja. 

 
Prerok se na prvi pogled pokaže 
zahteven, ko hoče tisti hlebček 
najprej zase. Vdovino gosto-
ljubnost in osebno odpoved pa 
nevidno spremlja Bog in njeno 
služenje obilno poplača. 
   To poročilo nas uči sprejemati 
''preroke''. Jezus se je poistovetil z 
berači, osamljeni, stiskanimi. To 
so preroki našega časa, ki nas 
spodbujajo h krščanski ljubezni.  
  Vdova iz berila je pripravila 
sobico v skrbi, da bi potujočega 
preroka primerno sprejela. Za 
današnje preroke, ki oznanjalo 
evangelij ter za uboge in za  
njihovega Gospoda vedno imejmo 
pripravljeno 'sobico'  v naših 
srcih.   
    Vdova je nudila pomoč zastonj, 
toda sprejem preroka ji je prinesel 
blagoslov nad njenimi pričako-
vanji. To je tudi sporočilo nam, da 
se predanost Bogu konča z 
obilnim blagoslovom. 

  župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 28. 6.  
 

13. MED LETOM 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Alojza Greifa 

PONEDELJEK, 29. 6. 
18.30  za  Jožeta Lobnika PETER IN PAVEL  

 APOSTOLA 
TOREK, 30. 6.   

18.30 
- za domovino  

molitev za misijone Prvi muč. Rimske Cerkve 
SREDA, 1. 7. 

18.30 
za + Marijo Breznik (zadušnica) 

molitev za družine Aron, svetopis. očak 

ČETRTEK, 2. 7. 
18. 30 

za + Marijo Rebolj 
molitev za duhovne poklice Ptujskogorska M.B. 

PETEK, 3.  7. – prvi petek 
18.30 

za + Frančiška Levstika 
pobožnost prvega petka TOMAŽ, apostol 

SOBOTA, 4. 7.  – prva sobota 
Urh (Ulrik), šk 18.30 

za + sorodnike Mejovšek in Crnjac 
 pobožnost prve sobote 

NEDELJA, 5. 7.  
14. med letom 

7.30 - za žive in rajne farane 

SVV. CIRIL IN METOD 

 Ned. Slovencev po svetu 
10.30 

za + Julijano Kop, rajne iz družin Kop,  
        Polič in Klun 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 28. 6.  – 13 nav. 9.00 za + Marjana Vindiša 

SOBOTA, 4. 7. 10.00  za + Miroslavo Auguštin 

NEDELJA, 5. 7-. – 14 nav. 
Svv. Ciril in Metod 

9.00 za + Mirana Brumna 

KAPLJICA ROSE  –  
 

 Tvoja iskrenost bo verjetno 
prinesla izgubo nekaj prijateljev, 

toda močno bo varovala  
tvoje dostojanstvo.  
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ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Kdor sprejme preróka, bo dobil plačilo preróka; in kdor sprejme 

pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega.  

Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih,  

ker je moj učenec, ne bo izgúbil svojega plačila.        prim Mt 10,41-42  
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužja:  
 razkuževanje rok,  

 zaščitna maska,    
 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.  
 

PRVI PETEK Ta teden je prvi petek. 
Obisk bolnikov in obhajilo na domu bo 
po običajnem redu.  

Želite narediti nekaj dobrega za 
bolnika, ali ostarelega v vaši bližini? 

Molite zanj in za odkritje poti, da 
mu omogočite prejem sv. obhajila na 
domu. Ime pa sporočite župniku, da 

to osebo obišče. 
   Zvečer bo pobožnost prvega petka. 
Prejšnjo nedeljo smo naredili posve-
titev župnije Jezusovemu in 
Marijinemu Srcu.  
    Podobno so vabljene družine, da 
izvršijo to posvetitev in prav tako 
posamezniki. Ta prvi petek bomo s 
tistimi, ki se želite na ta način posvetiti, 
obred vključili v pobožnost prvega 
petka. Vašo odločitev posvetitve (kot 
družina ali kot posameznik) pa povejte 
župniku, da dobite 'plaketo posvetitve'.  
    Vsi, ki to posvetitev sprejmejo, so 
vabljeni, da vsak dan molijo molitev, ki 

je na naslednji strani. Vsako leto pa je 

zanje tudi organizirano srečanje, ki je 
vsakič v drugi škofiji.  

 
MAŠNIŠKO POSVEČENJE bo letos 
prejelo 7 novomašnikov. Mariborska 

škofija je tokrat brez 
novomašnika, bo pa 
v mariboski stolnici 
v nedeljo 28. 6. ob 
16h v diakona 
posvečen Simon 

Lampreht, bogoslovec iz Svečine.  
 
ORATORIJ bo od ponedeljka 6. 7. do 
petka 10. 7.  Otroke prijavijo starši, ki 
tudi podajo izjavo, da otrok ni bolan in 
ta čas ni bil v stiku z osebo okuženo z 
virusom Covid 19. 
''ZAUPAM, ZATO SI UPAM'' je geslo 
Oratorija, vzornica je sveto-

pisemska žena, 
kraljica Estera.   
PRIJAVITE SE! 

Prijavnice so v cerkvi 
in na župnijski spletni 
nstrani. Sestanek s 

starši bo še v soboto, 4. 7. ob 19h.  
 
OBNOVA ŽUPNIŠČA potek dela 
gotovo spremljate. Dolgov nimamo 
nobenih, za fasado pa imamo predračun 
v višini 22.210,-€, končni račun pa 
pričakujemo v teh dneh. Ker je stavba 
pod zaščito Zavoda za kulturno 
dediščino Slovenije, je Občina Hoče 
Slivnica temu projektu dodelila vsoto 
10.000 € pomoči. 
    Od posameznikov pa smo prejeli 
darove: ena oseba 500€; ena oseba 
400€; 6 oseb po 100€; pet oseb po 50.-

€; ena oseba 80€; prvo obhajilo 570€; 
pogreb Lobnik 730€. 
Prihodnjo nedeljo, 5. julija bo daro-

vanje za 
obnovo. 

Farane 
prosimo, 

da darujete 
po vaših 
močeh.  

 Za vse vaše darove iskreni Boglonaj.  
 

5. 7. - NEDELJA SLOVENCEV PO 
SVETU je priložnost, da se spomnimo 
rojakov, ki so pred dolgimi leti odšli ali 
tudi bežali v svet.  Tam so pričevali in 
še pričujejo o slovenstvu tudi mladi 
rodovi. Upamo, da epidemija ne bo 
preprečila programov, ki jih vidite na 
plakatu, na oglasni deski:  
- Višarsaki dnevi mladih 30.7 do 2.8. 
- Srečanje treh Slovenij na Višarjah 2.8. 
 

SVETI ROK, NAŠ MOGOČNI 
PRIPROŠNJIK 

 

   Epidemija je obelodanila veliko 
reči. Najprej 
našo slabotnost 
in odvisnost od 

Božjega 
varstva. V času 
epidemine smo 
se Bogu izročali 
na priprošnjo 
Sv Roka.  

   Takrat sem župnijo izročil temu 
varstvo z obljubo: če ne bo žrtve 
iz naše župnije, bom peš romal do 
cerkve Sv. Roka v Šmarju pri 

Jelšah in tam daroval zahvalno sv. 
mašo.    To sem storil minuli petek 
(26.6.). Zahvalni molitvi križevega 
pota in sv. maši se je pridružilo lepo 
število naših faranov – romarjev 
(oni z avtomobili  ).  

Hvala vsem, ki ste se romanju 
pridružili, ali  ga  spremljali z  
molitvijo od doma.            župnik 

 

PRESVETO SRCE JEZUSOVO, po 

Brezmmadežnem srcu Marijinem 

ti darujem svoje misli, besede in 

dejanja današnjega dne.  

   Naj bo po priprošnji Matere 

Marije moje življenje skladno s 

tvojim Evangelijem 

in prežeto z vero, 

upanjem in 

ljubeznijo.  

Tako boš po svojem 

križu  in vstajenju zame pot 

resnica in življenje. Amen 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

V ZAKONU sta vedno potrebni dve 
osebi, da se začne prepir: snaha in tašča. 
 

JAJCA – ''Natakar, zakaj so pri vas 
jajca na oko dražja kot jajca v šmornu?'' 
– Natakar: ''Jajca na oko se lahko 
preštejejo.'' 
 

DARILO - Če ne veš, kaj bi kupil svoji 
dragi, ji enostavno reči, da imaš zanjo 
perfektno darilo. Ona bo radovedna 
poskusila uganiti in boš takoj imel celo 
vrsto sprejemljivih predlogov. 


