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14. nav. nedelja – Ciril in Metod 

 

DOBRA PASTIRJA 
 

    V evangeliju o Dobrem pastirju se nam 
Jezus predstavi kot naš zvesti varuh. 
Pastir nekoč ni bila idila: ''zakrivljeno 
palico v roki in šopek cvetlic''... Pravo 
vlogo pastirja nam predstavi David: 
''Pasel sem ovce. Če je lev ali medved 
zgrabil ovco, sem tekel za njim, mu ovco 
iztrgal iz žrela; če se je postavil proti 
meni, sem ga ubil.'' (prim 1 Sam 17,34-35) 
 

 
 

   Pravi pastir zastavi svoje življenje 
za varnost ovac. Ovcam omogoči, 
da bi živele polno življenje: ''Jaz 
sem prišel, da bi vi imeli življenje in 
ga imeli v obilju.'' (Jn 10,10). To je 
Jezus v polnosti uresničil.  
   V tako vlogo pastirjev je povabil 
apostole in sploh vse, ki jih kliče, da 
sprejmejo službo vodnikov duhov-
nega življenja (duhovniki in laiki).  

 
   Taka pastirja po Jezusovem 
srcu sta danes pred nami: sveta 
brata Ciril in Metod, rojena v 
Solunu, izobražena v Carigradu, oba 
duhovno globoko predana Božjemu 
odrešenjskemu programu. Na pova-
bilo moravskega kneza Rastislava 
sta leta 862 prišla misijonarit med 
Slovane, naše prednike.  
   Delo je bilo silno težavno, saj sta 
se morala učiti jezika, graditi 
pismenost, ob vsem pa neprestano 
prenašati nasprotovanje nemških 
knezov in škofov, ki so ta ljudstva 
hoteli že takrat ponemčiti.  
   Sveta brata sta se izkazala kot 
prava pastirja Božje črede po 
Kristusovem zgledu in navdihu. 
Podporo sta iskala pri papežu in 
jo tudi dobila, vendar sta jo težko 
uveljavila, nista pa obupala.  
   Naš narod in vsak posameznik 
še sedaj lahko dobi v njiju zgled 
predanosti Bogu in v njuni 
priprošnji pomoč. 

  župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 5. 7.  
14. med letom 

SVV. CIRIL IN METOD 

 Ned. Slovencev po svetu 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 
za + Julijano Kop, rajne iz družin Kop,  
        Polič in Klun 

PONEDELJEK, 6. 7. 
18.30  

- v dober namen  
 molitev za varstvo pred epidemijo Marija Goretti, dev. muč.  

TOREK, 7. 7.   
18.30 za + Vilija Preskerja in sina Mirka   

molitev za misijone Anton M. Zaharija, duh.  

SREDA,  8. 7. 
18.30 

za + Franca Jezo  
molitev za družine Gregorij Grassi, šk 

ČETRTEK, 9. 7. 
18. 30 

za + Janka Vidoviča 
molitev za duhovne poklice Avguštin Zhao R. in kit. muč.  

PETEK, 10.  7.  
18.30 

za + Andreja Pahiča 
češčenje Najsvetejšega  Amalija, red 

SOBOTA, 11. 7.   
BENEDIKT - zav. Evrope 18.30 za + Franca Gerečnika  

NEDELJA, 12. 7.  7.30 - za žive in rajne farane 

15. MED LETOM 10.30 za + Anteja Crnjaca 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 5. 7.  – 14 nav. 

 Svv. Ciril in Metod 9.00 za + Mirana Brumna 

NEDELJA, 12. 7-. – 15 nav. 9.00 za + Marijo Holc 

KAPLJICA ROSE  –  
 

 Bog ne bo nikoli dovolil,  

da bi ti moral preko preizkušnje, 

 ne da bi ti on dal dovolj moči,  

da jo premagaš.  
 

 www: Adoredieu.com 

 

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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14. NAV. NED.- CIRIL IN METOD  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Najemnik, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi 

in razkropi –, ker za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam 

svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče  

in jaz poznam Očeta; in svoje  življenje dam za ovce.     Jn 10,12-15  
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužja:  
 razkuževanje rok,  

 zaščitna maska obvezna,  
 razdalja vsaj 1,5m za tiste, ki niso 

iz istega go-
spodinjstva.  
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.  
 
ORATORIJA NE BO Zaradi povečane 
nevarnosti  okužb z virusom Covid 19, 

je nadškofija dala navo-
dilo, da ta čas ni prime-
ren za izvedbo oratorija. 
Če bodo okoliščine 
ugodnejše, ga bomo 

izvedli v drugi polovici avgusta. 
Odločitev bo v začetku avgusta. 
   Vse, ki ste otroke prijavili na 
oratorij, prosimo, da se oglasite v 
župnišču in se vam vrne denar.  

 župnik in animatorji.  
 

KO JUD BERE EVANGELIJ 
 

   Ta Jud je odraščal v tradici-
onalni judovski vzgoji in je hotel 
vedno iti korak naprej od tega, 
kar so mu povedali. Hotel je 
spoznati, kaj piše v knjigi, ki jo 
imenujejo krščansko Sveto pismo.  
 

   Si pustiti brado, se obleči v črno 
dolgo haljo, uživati predpisano 

hrano, se obrniti proti Jeruzalemu in 
moliti po hebrejsko, slediti tolikim 
kulturnim stvarem, da bi odkril 
Boga …, to mu ni bilo smiselno.  
  »Nedostojno je, da ljudje hočejo 
Bogu vsiliti svojo kulturo. Neumno 
je verjeti, da bo Bog očaran zaradi 
načina oblačenja, smeri v katero je 
človek obrnjen pri molitvi itd. Če 
resnično obstaja Bog, ki dovoli 
človeku, da se mu približa, je vsa ta 
zunanjost malo pomembna – zato, 
ker je on Bog.« 

 

Kot otrok se 
je naučil, da 
imajo Judje 
svoje Sveto 
pismo in da 
za ne-jude 

obstaja drugo sveto pismo: Nova 
zaveza. Naučili so ga, da ti dve 
knjigi nimata nič skupnega. 
 

»Edini kristjani, ki sem jih kot otrok 
preko osnovne šole poznal, so bili 
člani ene italijanske družine, zato 
sem mislil, da je Jezus bil Italijan. 
Ko sem spoznal, da je Jezus bil Jud, 
sem bil šokiran. Da 
so Novo zavezo 
napisali Judje, 
nisem verjel.« 
   Njegovi stari 
starši so mu 
povedali, da je bila 
Nova zaveza navodilo za 
preganjanje Judov. To mu je postalo 
zanimivo in je to želel preveriti.   

 

   »Ko sem odprl Novo zavezo, sem 
pričakoval navodila za preganjanje 
Judov. Stari starši so mi rekli, da so 
jo napisali ljudje, ki so pobijali Jude. 
Pozneje sem spoznal, da gre za 
knjigo judovske zgodovine ki so jo 
napisali Judje namenjeno Judom.«  

   V knjižnici je na 
skrivaj začel brati 
Novo zavezo. 
’Rodovnik Jezusa 
Mesija, sina 
Davidovega, sina 

Abrahamovega. Tri osebe navedene 
v tem prvem stvaku so me 
pritegnile, da sem bral naprej. To je 
bila zgodba o Judu, rojenem v 
judovki vasi, ki gre v sinagogo in 
oznani, da je on Mesija.’ »Bolj ko 
sem bral Jezusove besede, bolj me je 
ta Jezus pritegnil. Bilo je lepše kot 
vsa Stara zaveza.«  
 

   Poglavje 53 v preroku Izaiju je 
zanj bilo odkritje: »Ko sem začel 

verjeti, da je Jezus 
Mesija, sem spoznal, 
da je vsa Nova zaveza 
bolj judovska kot bi si 
lahko mislil. To ni 
odpadnik judovskega 
ljudstva, on je tisti, ki 
ga napoveduje prerok 

Izaija. Kdor bere že samo to 
poglavje, lahko zaključi, da je 
krščansko Sveto pismo že v središču 
judovskega Svetega pisma!« 

Vir: www.infochretienne.com/25.6.2020  

 

GOSPOD MOJ BOG, 

Z močno roko varuj vse,  

ki gredo na pot.   

Naj bo čas počitnic vsem čas 

počitka, sprostitve in miru. 
 

 Gospod, bodi nam Prijatelj,  

ki ga bomo srečali na poti,  

bodi nam varuh in vodnik.  
 

Naj obnovimo naše moči  

in naševeselje do življenja, 

radost, da se držimo kot družina  

in družimo s prijatelji.  
 

Gospod naš Bog, varuj nas, 

ko bomo na poti domov,  

da bomo spet stopili med tiste,  

s katerimi skozi celo leto delimo 

radosti in skrbi, naj bodo te 

počitnice nova uspešna etapa  

na poti zveličanja.  Amen  
www cursillos-ca 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

DRESURA psa je zelo enostavna. Po 
nekaj tednih boš delal vse kar bo pes 
hotel.  
 

ZDRAVNIK: ''Gospod Novak, vinu, 
ženskam in petju se bo treba 
odpovedati.'' – Novak: ''Gospod doktor, 
greva postopoma? Najprej bi se 
odpovedal petju.'' 
 

SMER – »Neki mulc me je vprašal: ''Hej 
stari, kje se pride na železniško pos-
tajo?'' in sedaj teče v nasprotno smer.« 


