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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA
NEDELJA, 19. 7.

7.30

16. med letom

sv. maše so v cerkvi
- za žive in rajne farane

10.30 za + Jožeta Lobnika

PONEDELJEK, 20. 7.

18.30

Elija iz Teb, prerok
TOREK, 21. 7.

18.30

Danijel, prerok
SREDA, 22. 7.

MARIJA MAGDALENA svetopis. 18.30

za + Romana Kranerja
molitev za misijone
molitev za družine

PETEK, 24. 7.

za + Ano Keršič

SOBOTA, 25. 7.

JAKOB STAREJŠI, apostol
NEDELJA, 26. 7.

18.30

7.30

17. med letom- Krištofova

10.30

molitev za duhovne poklice

češčenje Najsvetejšega
za + Radoslava Mihelaka, (zadušnica)
- za žive in rajne farane
za + Alojzijo Toličič (osmina)

DOBROVCE

NEDELJA, 19. 7.
16. med letom
SREDA, 22. 7.

NEDELJA, 26. 7.
17. med letom - Krištofova

9.00

za + Nežo Sardinšek

17.30 za + Franca in Majdo Gerečnik
9.00

za + Franca Jezo

KAPLJICA ROSE –

Tisti, ki ljubijo mir, se morajo
organizirati vsaj tako
učinkovito, kot tisti,
ki hočejo vojno.
Martin Luther King
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›…da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice.
Pustíte, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem
žanjcem: Zberíte najprej ljuljko in jo povežíte v snope, da jo sežgemo,
pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«.
Mt 13,28-29

- v zahvalo
za + Marijo Breznik

Krištof, muč,

Leto 19, številka 30
16. NEDELJA MED LETOM

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

za + Vekoslava Škrabla ter rodbino
Škrabl in Beras

ČETRTEK, 23. 7.
18. 30
BRIGITA ŠVEDSKA soz. Evrope
18.30

Slivniški župnijski list

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

BOLEČA PRISOTNOST ZLA
Popolnost ni s tega sveta. Že naravne
nesreče so tujek v tem svetu. Enako
velja za človekovo grešnost. ''Hoteti
dobro, je v moji moči, da bi to tudi
delal, pa ni…(Rim7,19).
Ljudje se zaljubijo in z upanjem
načrtujejo prihodnost, pa pride
nesporazum, bolezen itd. Vse to so
vsiljivci v tem svetu, ki morajo proč.

Človek
rad išče
krivce za
vso zlo
in ima
težnjo,
da bi z
odločnimi dejanji, torej na silo,
odstranil zlo, povzročitelje pa kruto
kaznoval. Pri tem pozablja, da je
tudi sam nepopoln in soodgovoren
za zlo.
Bog je ustvaril svet dober in
človeka dobrega. Človeku je dal tudi
svobodo. Dar svobode pa je človek

tako slabo uporabil, da je ''po
človeku prišel greh na svet''.
Za vnos greha v svet je človek
sodeloval s hudobnim duhom.
Tako ima greh moč, ki je človek ne
more obvladati sam, lahko pa spet
svobodno postane sodelavec z
Bogom, ki pa je sposoben
odstraniti vsak greh in vsako zlo.
Bog je sposoben odstraniti greh.
Toda dokler človek z grehom
'mešetari', se (mu vsaj občasno) preda,
je z grehom, povezan. Odstraniti
greh, s katerim je človek povezan,
bi pomenilo odstraniti tudi
človeka. Da pa se ''z odstranitvijo
plevela ne uniči tudi pšenica'', Bog
potrpežjivo čaka, da se človek
odloči za zavrnitev greha; do
takrat pa seveda rasteta ''plevel in
pšenica''. Šele, ko človek reče
grehu odločni ''ne'', lahko nastopi
Božja milost, ki uniči greh in tako
je človek osvobojen.
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.
KRIŠTOFOVA NEDELJA prihodnja
nedelja je krištofova in se bomo
spomnili
božjega
varstva v
prometu na
svetnikovo
priprošnjo.
Prosili
bomo
za
blagoslov
vozil, hkrati
pa smo vabljeni da darujemo za
misijonska vozila.
NOVA KRISTJANKA
ELA ČEMERNIK iz Radizela.
Srečnim staršem čestitamo!

16. nav. nedelja
izročeno naposredno v pisarni: 1x
300€; 1x 200€; 4x 100€; 4x 50€ in 1x
70€. Skupno je to 6.449€, Ostane nam
še dolg v višini 6.893,-€. Izvajalec se
strinja, da mu to postopno poravnamo.
Vsem
darovalcem
iskreni
Boglonaj.
Do
poravnave
te vsote bomo imeli vsako prvo nedeljo
v mesecu darovanje v ta namen.
Izpostavljeno
BAZILIKA SVETE MODROSTI
Hagia Sofija postaja mošeja
Cerkev svete Božje Modrosti v
Carigradu je nekdanja patriarhalna
bazilika/sedež patriarhov/,
muslimani so jo spremenili v mošejo,
pozneje pa v muzej.

Te dni številni kristjani po svetu,
tako pravoslavni kot katoličani in
protestanti zaskrbljeno spremljajo
odločitev turških oblasti, da se
nekdanja bazilika Svete Božje
Modrosti v Carigradu preuredi v
mošejo.

FASADA ŽUPNIŠČA je zaključena.
Račun je bil v višine 23.342€. Većji del
te vsote je tudi poravnan. Kot že rečeno
je Občina Hoče-Slivnica prispevala
10.000€ za zaščiteno stavbo. Razpolagali smo s 3.270€ iz blagajne, na 1.
nedeljo v juliju je bilo pri obeh mašah
darovano 659,-€; darovi preko banke so
bili: 1x 1000€, 1x 150€, 2x 50€; in
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To veličastna cerkev je pravoslavnim
kristjanom pomenila nekaj podobnega
kot katoličanom bazilika Sv. Petra.
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Wikipedija (spletna enciklopedija) to
cerkev predstavi takole:
Cerkev svete Božje Modrosti je
nekdanja patriarhalna bazilika. Zgrajena je bila v letih 532-537. V njej se je
odvijalo bogoslužje, verski prazniki,
družbeni dogodki in kronanje vzhodnih
cesarjev. V njej so čudoviti mozaiki.
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MISEL TEDNA

Bog je s človekom, ki išče miru.
Bog iz nebes blagoslavlja vse
korake na poteh, ki hočejo
napolniti zemljo z mirom.
Papež Frančišek
ZA MIR IN PRAVIČNOST

Po padcu Carigrada (1453) jo je
sultan dal sprmeniti v mošejo. Dolgo
časa je bila najpomembnejša mošeja
osmanskega cesarstva. Ko je na oblast
prišel K. Atatürk, je leta 1935 dal
cerkev preurediti v muzej. Ta cerkev
velja za eno najlepših stavb na svetu,
zato je na seznamu Unesca.
Odzivi neketerih oseb - povzeto po:
www.infochretienne.com
 generalna direktorica UNESCA: Ta
vrhunska arhitektura, ki je pri Unescu
vpisana kot muzej, je edinstveni simbol
stika med Azijo in Evropo. Sprememba
njenega statusa postavlja pod vprašaj
obravnavanje splošnih vrednot.
 grška ministrica za kulturo: Odločitev turškega predsednika, da Hagia
Sofija spremeni status, je odprta
provokacija civiliziranemu svetu.
 papež Frančišek: Ob misli na Hagio
Sofijo čutim veliko bolečino...
ekumenski svet Cerkva: Ko je Hagia
Sofija postala muzej, je to bil kraj
srečevanja in dialoga različnih ljudi.
Molimo, da ta kraj ne bi spet postal kraj
konfliktov in sovraštva.

Gospod, daj nam pogum,
naj zavihamo rokave za sejanje
miru in pravičnosti v svetu.
Daj nam drznost, da bomo kljub
pripadnosti različnim verskim
skupnostim,
kljub našim osebnim
prepričanjem,
iskalci teh vrednot.
Naj skupaj napredujemo na poti
bratskih odnosov. Amen
www.prieraucoeurdumonde.net
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
NEJASNO – Če pirata, ki ima leseno

nogo, ustrelijo v leseno nogo, se odpre
vprašanje: ali je to telesna poškodba, ali
materialna škoda?
OČITNO - Koronavirus družbe ni
spremenil. Pametni ostajajo pametni,
neumni pa neumni. Toda razlika je
sedaj bolj jasna.
GOSPODINJA – Po dolgih letih sem
ugotovila: če so moje skodelice za kavo
hkrati čiste, v omari za vse ni prostora.
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