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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA
NEDELJA, 12. 7.
15. med letom
PONEDELJEK, 13. 7.

Henrik (Hinko)
TOREK, 14. 7.

Kamil de Lellis, red ust

7.30

18.30
18.30

Bonaventura, šk, cer. uč. 18.30
ČETRTEK, 16. 7.

18.00

Karmelska Mati Božja

18. 30

PETEK, 17. 7.
SOBOTA, 18. 7.

Elij iz Koštabone, muč
NEDELJA, 19. 7.
16. med letom

za + Terezijo Mohorko
molitev za varstvo pred epidemijo

za + Štefana Vargo
molitev za misijone

za + Kristino Špurej, Marico Knaflič in
Jožico Šobernik
molitev za družine
Molitev za duh. poklice pred Najsvetejšim
za + Janka Mijavšek
molitev za duhovne poklice

za + Janeza Šketa (zadušnica)
češčenje Najsvetejšega

18.30

- v zahvalo za 40 let

10.30

V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo
in jo tudi doume. Ta zares obrodi in daje sad:
eden stotérnega, drugi šestdesetérnega
in spet drugi tridesetérnega.
Jn 10,12-15
PRILIKA O SETVI UPANJA
Prilika je pripoved, ki ima namen
nakazati skrito sporočilo. Prilika nikoli
nič ne naroča, ampak priporoča..

Jezus se nahaja v težkem položaju.
Judovski voditelji se ga želijo znebiti, množice pa so nezadovoljne,
ker Jezus ne nastopi politično. Jezus
zadevo rešuje s pomočjo prilike.

- za žive in rajne farane
za + Jožeta Lobnika

DOBROVCE

NEDELJA, 12. 7.
15. med letom
SREDA, 15. 7.

NEDELJA, 19. 7.
16. med letom

9.00

za + Marijo Holc

17.30 za + Branka Pahiča
9.00

za + Nežo Sardinšek

KAPLJICA ROSE –

Prepusti Bogu, da se ukvarja s
tvojimi problemi. Ti mu preprosto
dajaj čast. Videl boš rešitve,
ki jih ti sam ne bi našel.
www: Adoredieu.com
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ODLOMEK IZ EVANGELIJA

18.30

7.30

Slivniški župnijski list
Leto 19, številka 29
15. NEDELJA MED LETOM

- za žive in rajne farane

10.30 za + Anteja Crnjaca

SREDA, 15. 7.

Aleš, spokornik

sv. maše so v cerkvi

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

Vredno je poznati kmečko delo
tistega časa. Žetve žitaric so
prinašale kakih 10%. Jezus pa
napoveduje 30 do 100% donos. Zato
ima ta prilika močno sporočilo
upanja. Vsaka rast na polju je
odvisna tudi od vremena, ki je
pridelku lahko močna podpora,
lahko pa tudi ovira.
Jezus ve za ovire, ki lahko nas-

protujejo Božji besedi. Primerja jih
s terenom, kamor seme pade.
Seme ob poti, je izpostavljeno
natrpanemu programu opravil tega
sveta in zmanjka časa za Boga.
Seme med kamenjem je površinskost naše vere. To pomeni tudi
vložiti strogi minimum priprave na
zakrament, ga prejeti in opustiti stik
s Cerkvijo. Táko seme ne rodi.
…Med trnjem ponudb potrošniške
družbe Božja beseda ne obrodi, ker
človek v želji po ''instant sreči'' ne
zna gledati v daljno prihodnost.
Božja beseda ljudi ne loči na
tiste, ki predstvaljajo dobro
zemljo in tiste, ki so slaba zemlja.
Vsak je namreč v določenih
trenutkih bolj odprt za Božjo
besedo, drugič manj. Njegova
beseda pa ima moč spremeniti
tudi zemljo - naša srca.
Bolj se damo oblikovati Njegovi
besedi, boljši bo lahko pridelek.
župnik
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužja:
 razkuževanje rok,

 zaščitna maska obvezna,
 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.
ZA DUHOVNE POKLICE bo molitev
pred Najsvetejšim v četrtek, 16. 7. ob
18.h. Člani molitvene skupine za duh.
poklice in drugi verniki vabljeni.
ZAKRAMENT sv. zakona sta prejela

BORUT ŠTOK in
BREDA ŠPUREJ
Zakoncema iskrene čestitke!
NOVA KRISTJANKA
ZARJA HUDRAP s Skok.
Srečnim staršem čestitamo!
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Na pritožbo staršev je sodišče prve
stopnje razsodilo v korist agresorja.
Starši mladoletne deklice so iskali
pravno pomoč, a brez uspeha.
Za deklico se je zavzel Veliki Mufti
krajavne mošeje Rizvi Jammah, ki je
uspel dokazati ponarejanje dokumentov o njeni starosti in poročne listine.
Tako je Mufti Rizvi deklico rešil.
V Pakistanu
je vsako leto
kakih tisoč
deklet iz vrst
kristjanov ali
budistov
prisiljeno v poroko z muslimanom.
Nastop muslimanskega verskega
dostojanstvenika v korist kristjanke je
vsekakor dobro sporočilo in morda tudi
napoved večje strpnosti med muslimani
in drugimi verami v državi.
Vir: www.infochretienne.com/7.7.2020

NAJLEPŠE VPRAŠANJE SOZAKONCU
KO SE ZVEČER VRNETE DOMOV

 V VEČNOST JE ODŠLA
ALOJZIJA TOLIČIČ iz Slivnice.
Pogreb bo v ponedeljek ob 15h.
Molimo zanjo!

MUFTI REŠIL KRISTJANKO
Od leta 2013 je v Pakistanu poroka
otrok prepovedana, kar pa vsi ne
spoštujejo. Aprila letos je bila 14 letna
kristjanka Maira Shahbaz ugrabljena,
prisiljena v islam in v poroko z
Mohamedom Nakashom.
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Pravo vprašanje omogoča sozakonca
nositi v molitvi.
Kako učinkuje recimo taki pogovor?:
″Je bil vredu dan?″ - ″Ja. Pa zate?″ ″Tudi.″ - ″Otroci?″ - ″Vredu.″
Pravilo ″Linije manjšega odpora″ se
včasih vrine tudi v pogovor med
zakonci. Ne nujno zaradi nezaiteresiranosti, ampak zaradi utrujenosti.
Kljub temu je trud, da bi zakonca vsaj
poslušal, znamenje ljubezni.
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Postavite vprašanje, ki zakoncu daje
priložnost
da
pripoveduje, ne
le, da odgovori z
″da″ in ″ne″.
″Kako se je
odvijal dan?″ je vprašanje, ki je lahko
lepo dnevno darilo sozakoncu. Čakati
in želeti odgovor je podobno kot bi
rekli: ″Tvoje življenje je dragoceno.″
Tako vprašanje predlagata zakonca
John in Stasi Eldredge v svojih knjigah.
Stasi pričuje: ″Veselje me navdaja, ko
John zvečer pride domov in želi, da mu
povem, kako je potekal dan. Potem si
podeliva vesele in težke trenutke. ″
Zanimati se za sozakonca, pomeni
tudi vedeti za trenutke, ko še bolj
potrebuje podporo
v molitvi. John
pravi: ''Čutim se
bolj usposobljenega za delo, ko vem, da
žena moli zame. To naju še bolj povezuje in utrjuje najin zakon.″
Pripovedujte si dogodke dneva. Molite
drug za drugega, to bo obema dajalo
pogum. Tudi če delata na raličnih
krajih, bosta imela več skupnega
življenja in ne le skupno posteljo.
www: aleteia.fr; 03.7. 20; Mathilde de Robien

GOSPOD, NENEHNO SEJEŠ
semena večnosti v naša srca.
In mi storimo tako malo,
da bi sadovi bili po tvojem srcu.
Tako malo časa damo na voljo
sprejemanju Božje besede.
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Ne znamo se ustaviti
za pogovor s Teboj.
Naše misli, zaposlenost, naše
želje nas odvračajo od Tebe.
Nepotrpežljivo hočemo hitre
sadove na vsako prošnjo.
Vznemirjamo se in pustimo,
Tvojo milost iti mimo nas.
Ti veš kaj potrebujemo
in kdaj je čas žetve.
Gospod, naj naša vera raste,
se zbistri, naj nič ne zaduši tvoje
Besede v nas, da nas naredi
rodovitne. Amen. www cursillos-ca
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
JEZIK – Zdravnik je pregledal neko

damo in rekel: ''Gospa, prosim iztegnite
jezik.'' Čez pet minut gospa reče:
''Doktor, pet minut sem držala jezik
zunaj, pa ga sploh niste pogledali.''
Zdravnik: ''Veste, pet minut sem rabil,
da sem v miru napisal diagnozo''.
UČITELJ razlaga merjenje tekočin.
''Najmanjša mera je mililiter, nad njim
je centiliter, nad njim je deciliter, potem
liter. No, Mihec, ali veš kaj je nad
litrom?'' – Mihec. ''Vem! Zamašek.''
PADALO – Janez je za svoj 40-ti rojstni

dan hotel prvič skočiti s padalom.
Mentor mu razlaga: ''Ko vidiš krave
kakor mravlje, je vse v redu. Ko vidiš
krave kot krave, potegneš tole vrvico in
podalo se odpre. Toda, če vidiš mravlje
kot krave, takrat je prepozno.''
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