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ODKRITJE: BOG JE ZAKLAD ! 
 

   Bog ni očitno pred nami. Nasprotno, 
zelo je diskreten, neviden. Obstaja tukaj 
čisto blizu nas, kot bajen, neverjeten 
zaklad, kot dragocen biser, ki nam 
pripravlja zelo srečno presenečenje, ko 
ga nenadoma odkrijemo. 

 

 
 

   Kmet in trgovec prodata vse svoje 
premoženje, da dobita ta zaklad ali 
fini biser, ki je vreden vsakršne 
žrtve. Žrtvovati vse, da dobiš še več; 
se odpovedati vsemu, da bi bil še 
bolj svoboden…  
  Tovrstno odločno ravnanje mora 
biti krščansko življenje. Občudu-
jemo športnike, ki se odpovedo šte-
vilnim rečem, da bi dosegli rekord. 
    Iste odločne izbire so potrebne 
za nebeško  kraljestvo.   Jezus jih 

 
želi videti v našem življenju. Cena, 
ni prevelika v primerjavi z veseljem, 
ki ga prinaša. ″Z veseljem je šel in 

prodal vse.″ Neizrekljivo veselje 
pretehta vse žrtve. 
   Kot v pristni ljubezni, v priza-
devanju, da bi ljubil ali bil ljubljen 
od določene osebe, prezira vse na-
pore in pozabi vse druge možnosti. 
Vredno je opustiti površinskost in 
izbrati nepokvarljivo;  minljivo za 
dosego neminljivega.  
   Človek tretje prilike je ribič, ki 
je drugačen. Vrgel je mrežo in zajel 
vse mogoče reči. Potem prebere: 
dobre spravi, vse drugo pa brez 
oklevanja vrže nazaj v morje.  

   Iskanje zaklada se mora vršiti z 
modrostjo tega kralja (prvo berilo), 
ki opusti sanje o dolgem življenju 
ali bogastvu, izbere pa umetnost 
vladanja in prave presoje. Prava 

modrost je: prepustiti se poslu-

šanju Boga in od njega dobiti 

okus pravih vrednot.             župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 26. 7.  
 

17. med letom - Krištofova 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  Alojzijo Toličič (osmina) 

PONEDELJEK, 27. 7. 

18.30  za + Huberta Kresnika Gorazd, Kliment in drugi 
učenci  Cirila in Metoda 
TOREK, 28. 7.   

18.30 
za + Marijo Meglič in Frančeka  

Megliča               molitev za misijone Viktor (Zmago) 

SREDA, 29. 7. 
18.30 

- v zahvalo ob obletnici 
        molitev za družine Marta, Lazarjeva sestra 

ČETRTEK, 30. 7. 
18. 30 

za + Kristino in Jožefa Uranjek ter  
        starše Keršič 

molitev za duhovne poklice Peter Krizolog, šk, cer uč.  

PETEK, 31. 7. 
18.30 

za + Antona Jakoliča 
češčenje Najsvetejšega  Ignacij Lojolski, d. ust jezuitov 

SOBOTA, 1. 8.   
Alfonz M. Ligvorij, šk, c.uč. 18.30 za + Nado Greifoner, (zadušnica) 

NEDELJA, 2. 8.  7.30 - za žive in rajne farane 

18. med letom - porcijunkula 10.30 za + Marijo Koren 

D O B R O V C E   

NEDELJA,  26. 7.  
17. med letom - Krištofova 9.00 za + Franca Jezo 

SOBOTA, 1. 8. 17.30 za + Marijo Ertl (osmina) 

NEDELJA,  2. 8.  
18. med letom - porcijunkula 9.00 za + Edvarda Pušnika (obl) 

KAPLJICA ROSE  
 

 

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  

Slivniški župnijski list 
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17. NEDELJA MED LETOM - Krištofova  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Nebeško kraljestvo je podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe 

vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo 

dobre v posodo, slabe pa poméčejo proč.Tako bo ob koncu sveta:  

Prišli bodo angeli  in ločili hudobne od pravičnih.         Mt 13,48-50 

ZAUPAJ BOGU, ON 

NIKOLI NE ZGREŠI ! 
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužja:  
 razkuževanje rok,  
 zaščitna maska obvezna,  
 razdalja vsaj 1,5m.  
Novo navodilo naroča, da ob udeležbi 

več kot 10 oseb vsi 
navzoči v škatlico 
oddajo svojo 
telefonsko številko, 
ki jo župnik hrani 30 
dni, potem pa uniči. 
V primeru zaznane 

okužbe za tisti dan, številke tistega dne 
župnik posreduje pooblaščeni 
instituciji. Ta bo vsakega poklicala, 
obvestila o možnosti okužbe in dala 
nadaljna navodila. 
 

NOVI KRISTJAN 
MAJ HOJNIK  iz Radizela. 

 Srečnim staršem čestitamo! 
 
PRIHODNJO NEDELJO BO 
DAROVANJE ZA ŽUPNIŠČE  

 

ŽUPNIJSKA KARITAS vabi vse člane 
na sejo v torek, 28.7. ob 19h v Maranati. 
 

 V VEČNOST STA ODŠLE 
NADA GREIFONER iz Slivnice in 
MARIJA ERTL s Skok. 

Molimo zanju! 
 

BREZ NOGE;   
PA NE BREZ UPANJA 

Daniella Álvarez, nekdanja ''Miss 

Kolumbije'' - pričevalka vere 
 

   Po amputaciji leve noge v začetku 
prejšnjega meseca zaradi nenadne 
prekinitve pretoka krvi, nekdanja 

miss Kolumbije Daniella Álvarez na 
družbenih omrežjih ne neha priče-
vati o svojem zaupanju v Boga. 
 

   ‘’Danes se Ti zahvaljujem, Gospod 
in Tebi sveta Devica Marija, kot tudi 
vsem članom družine, da ste vedno 
z menoj. Bogu dolgujem zahvalo za 
mojo vero, za mirnost in za upanje. 
Preživela sem težke trenutke, izku-
sila sem večje bolečine kot bi si jih 
lahko predstavljala. Prišli bodo težki 
meseci, toda prepričana sem, da 
najboljše za moje življenje prihaja. 
Molite zame,’’ je zapisala. 
   To sporočilo upanja je Daniella 

objavila 13. 
junija in s 
tem pokazala 

stanje 
svojega 

duha, ko je 
prestala 

operacijo 
odstranitve leve noge. 2,5 milijona oseb 
je prejelo to sporočilo in se obogatilo z 
njenim upanjem. Daniella je stara 31 
let. Leta 2011 je bila izbrana za Miss 
Kolumbije.  
   Od operacije naprej nenehno pošilja 
sporočila upanja in hvaležnosti Bogu. 
‘’Rada imam svoje telo in sem 
srečna, da je v tem svetu, kjer lahko 
sprejme preizkušnje in izziv za novo 
obdobje mojega življenja. Vem, da 
bom z močjo Božje roke izpolnila 
vse.’’ Njeno pričevanje vere so 
posredovale številne TV, molitvene 
skupine in tisoči znanih in neznanih 

posameznikov. Mnoge vidne osebnosti 
so ji izrekle občudovanje in solidarnost 
v molitvi. ‘’Čudež je, da sploh živim 
in lahko z vami podelim svojo 
zgodbo,’’ pove sama. 

   Več let je Daniella redno podpirala 
razne dobrodelne 
ustanove. Duhovnik 
p. Jaime Marenco iz 
Barrancille, kjer je 
Daniella bila rojena, 
je povedal, da je leta 
2015 sprejela 

pokroviteljstvo 
škofijskega solidarnostnega srečanja. 
Takrat se je tudi zavezala, da za štiri 
leta prevzame to skrb. P. Jaime pravi: 
‘'Daniella je vedno imela veliko čuta 
za uboge. K temu jo je usmerjala 
njena vera. Danes vidimo, da jo je 
njeno zdravstveno stanje še bolj 
približalo Bogu. Ob njej spoznava-
mo, da so težki trenutki v življenju 
lahko prinašalci blagoslova.’’ 

Vir: https://fr.aleteia.org/ 
 
 

JEZUS, SLAVIL SI OČETA,  
 

ko si videl koga moliti z vero. 
Daj nam milost trajne molitve  
s tem, da pošlješ Svetega Duha.  

 

Manj je potrebno Tebe iskati,  
kot priznati Tvojo navzočnost 
v vsakem od nas,  
da bi se Ti pojavil v svetu.  
Hvala za dar molitve,  
ki nas postavlja v stanje miru;  

ki nas oskrbuje s tolažbo,  
da prenašamo stiske življenja. 
 

Nenehno nam naklanjaj  
ugodni čas za molitev,  

kot jo potrebujemo danes. 
Podpiraj nas v našem  
duhovnem boju,  
ki ga bijemo v temini in puščavi. 

Po moči svojega 
svetega imena  
nas naredi 

zmagovalce nad sovraštvom.  
 

Kadar ne bomo znali moliti,  
ko bo naše srce kot suhi vodnjak, 
naj po Tvoji besedi to isto srce 
postane kot izvir. 

 Jacques  Gauthier 

 
MISEL TEDNA 

Zaupanje se dobi za ceno resnice 
Ami Juba (zdravnik iz Sudana) 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

NESREČA – ''Šef, poročil sem se. Rad 
bi povišanje plače..'' – Šef: ''Poslušajte 
vendar. Za nesreče, ki se zgodijo zunaj 
podjetja, mi nismo odgovorni.'' 
 

UTRINEK - Pri zadnjem zvezdnem 
utrinku sem si zaželel, da mi ne bi bilo 
treba iti na dopust s taščo in tastom. 
''Ljubi utrinek, to si dobro naredil. Toda 
cele pandemije zato nisem potreboval.''  
 

UČENJE – ''Kaj si se po 20-tih letih 
zakona naučil?'' – ''Kako se brez hrupa 
odpre steklenica piva.'' 


