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17. nav. nedelja  

 

LAKOTA - PO LJUBEZNI 
 

   Jezus je pogosto z ljudmi za mizo. 
Pusti se povabiti, ali se kar ponudi v 
goste: Kana galilejska, Betanija, 
cestninar Zahej, pismouk Simon itd. 
Kot najbolj vzvišeno podobo nebeškega 
kraljestva je Jezusu Nebeška gostija.  

 

 
 

   Osnovni namen uživanja hrane je 
ohranitev življenja. Uživati hrano sku-
paj z drugimi pa pomeni življenjsko 
vez med osebami. Ta vidik je močno 
prisoten v Svetem pismu ('ne sedemo 
za mizo, dokler ne pride.') prim 1 Sam 16,11. 

   V Novi zavezi, ko Jezus uživa 
hrano skuapaj z drugimi, je to 
povezano z oznajevanjem nebeš-
kega kraljestva, ki ne pozna pomanj-
kanja. Vino v Kani in kruh v puščavi 
sta izraziti podobi tega zagotavljanja 
izobilja v Jezusovi družbi.  

 
 

   Obilje hrane, ki zagotavlja življe-
nje, doseže vrhunec v zadnji večerji. 
To je izredno intimni trenutek z 
Gospodom. Apostoli z uživanjem 
hrane zaužijejo Njega samega in s 
tem postanejo deležni Njegovega 
srečnega in večnega življenja.  
  To življenje Jezus hoče dati vsem 
ljudem, zato naroča: ''To delajte…'' 
(1 Kor 11,24), in: ''Kdor uživa ta kruh, 
bo imel večno življenje.'' (Jn 6,54) 
 

   Sveta maša torej ni le kraj 
osebne zbranosti ali notranje 
tolažbe. To je kraj, kjer se Gospod 
v brezmejni ljubezni /brez meje!/ 
izroča človeku in želi, da z enako 
ljubeznijo človek ta dar sprejme. 
Jezus je bil v puščavi /začetek 

delovanja/ lačen, na križu /konec 

delovanja/ žejen. Česa je lačen in 
žejen? Človekove ljubezni! 
   Koliko ljubezni je v nas? Samo 
za 'pet hlebov'? Izročimo mu to, 
kar imamo, on bo to pomnožil. 

             župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 2. 8.  
 

18. med letom - porcijunkula 

Pri obeh mašah porcijunkulski odpustek 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Marijo Koren 

PONEDELJEK, 3. 8. 
18.30  za + Milko Režek Martin, menih 

TOREK, 4. 8.   
18.30 

za + Franca Šőmna 
 molitev za misijone Janez M. Vianney, arški župnik 

SREDA, 5. 8. 
18.30 

za + Janka Marčinko, ter starše  
       Ano in Franca 

 molitev za družine 
Marija Snežna  

ČETRTEK, 6. 8. 
18. 30 

za + pokojne iz družin Janeš in Ženko 

molitev za duhovne poklice JEZUSOVA SPREM. NA GORI 

PETEK, 7. 8. – prvi petek 
18.30 

za + Magdaleno in Jakoba Gradišnik 
pobožnost prvega petka  Sikst II., papež, muč 

SOBOTA,  8. 8.  – prva sobota 
Dominik, duh, redovni ust.  18.30 

za + Terezijo Mohorko 
 pobožnost prve sobote 

NEDELJA, 9. 8.  7.30 - za žive in rajne farane 

19. med letom 10.30 za + Anteja Crnjaca 

D O B R O V C E   

NEDELJA,  2. 8.  

18. med letom - porcijunkula 9.00 
za + Edvarda Pušnika (obl) 

porcijunkulski odpustek 

TOREK, 4. 8. 17.30 za + Janka Vidoviča 

NEDELJA,  9. 8.  
19. med letom 9.00 

za + Antona Pleteršek ter rajne iz  
       družin Pleteršek in Sagadin 

KAPLJICA ROSE  

Smejati se, pomeni zavrniti stisko  
zaradi svoje nemoči in neuspehov.  

To pomeni ceniti življenje bolj kot 
kakšen neuspeh,  

in da se v središče življenja postavi veselje.  
Alexandre Jollien  (švicarski pisatelj) 

 

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 
Leto 19, številka 32 2. avgust 2020 

18. NEDELJA MED LETOM - porcijunkula  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Vêlel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih pet hlebov  

in dve ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslôvil, razlomil hlebe  

in jih dal učencem, učenci pa množicam. 
   Mt 14,19 
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužje 
ostane isto:  razkuževanje rok,  
 zaščitna maska obvezna,  
 razdalja vsaj 1,5m.  
Novo navodilo naroča, da ob udeležbi več 

kot 10 oseb pri maši 
navzoči 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, ki bo v takem 
primeru dala nadaljna navodila. 
 

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. 
 

NOVA  KRISTJANA 
MATIJA CVERLE  iz Orehove vasi in 
LEILA IVANA  ČOPREŽ iz Hot. vasi 

 Srečnim staršem čestitamo! 
 

ŽUPNIJSKI SVET Seja 
celotnega župnijskega 
sveta bo v ponedeljek, 
10. avgusta ob 19h.  
 

POKONČNI KRISTJAN 
    Igralec bejzbola, Sam Coonrod 
v San Francisco, je zavrnil poklek 
v tišini ene minute v podporo 
gibanja Black Lives Matter /Črna 
življenja štejejo/.     

 

 Medtem, ko so vsi igralci in drugo 
osebje pokleknili, da 
bi s tem pokazali 
podporo Black Lives 
Matter, je Sam 
Coonrod edini ostal 
pokonci. Dejanje je 

pojasnil z dvema razlogoma: 
njegova vera in nestrinjanje z 
gibanjem, ki je polno nasilja.  Rekel 
je:   ″Ne mislim, da sem boljši od drugih. 
Sem pa kristjan. Ne morem poklekniti 
pred drugim, kot pred Bogom, Jezusom 

Kristusom.″ V intervjuju po tekmi je 
povedal: ″Glavni problem je to, da 
se ljudje jezijo, ko se z nekom ne 
strinjajo. Jaz nisem jezen na tiste, ki 
so pokleknili. Spoštujem jih in želim, 
da tudi oni spoštujejo mojo 

odločitev.″  
 

Trener ekipe 
Gake Kapler 
je takole 

komentiral: ″Na razpolago smo jim 
dali izbiro, da pokleknejo, ali 
naredijo kaj drugega. Sam Coonrod 
je izbral svojo osebno odločitev.″  
   Pastor Graham je ob tem twitnil: 
″Cenim Samovo držo do Kristusa. 
Imel je pogum, da je povedal 
resnico o gibanju B.L.M. in zava-
roval svoje prepričanje, tudi če je bil 
edini. Naj ga Bog blagoslovi.″ 

Vir. www.infochretienne.com  27.7.2020 

(Gibanje B.L.M. je nastalo leta 2013 v 
ZDA, ko je policija ob nekem incidentu 
ubila temnopoltnega državljana. Je 

skrajno levičarsko gibanje, ki se ima za 
″antirasistično″; zavrača pa Jezusa in 
Marijo, ″ker sta belca″.  
    V ZDA je v teh letih, še posebej letos, 

bilo veliko 
napadov 

na 
krščanske 

objekte, 
predvsem 
katoliške, 

požganih in onečaščenih svetih podob, 
uničenih spomenikov po mestih, kar naj 
bi bilo delo tega gibanja.) 
 
 

POTREBUJEMO POČITEK  
 

Življenje je zaklad, sestavljen iz 
mnogih delčkov. Včasih nas ti sestavni 
deli utrudijo in izčrpajo, tako da se več 

ne čutimo sposobne izpolniti naših 
nalog. V takem trenutku se spomnimo, 
da je Jezus rekel, naj pridemo k njemu 

in on nam bo breme olajšal. 
 

 Gospod, prihajam k tebi utrujen 
in obremenjen.  
Ti veš, kako težko je nositi breme 
vsakodnevne  izčrpanosti. 

 
 

Prosim, prisluhni mi: rekel si,  
da boš olajšal bremena vsem,  
ki se bodo zatekli k Tebi.  

 

Zaupam Tvoji obljubi. Izročam Ti 
vse, kar me tlači k tlom.  
Nakloni mi pravi počitek, notranji 
mir, da bom mogel živeti v veselju 
in sproščenosti.  
 

Prosim te tudi za vse druge,  
ki so na koncu s svojimi močmi.  
Spremljaj jih v njihovih 
preizkušnjah, naj tudi oni okusijo 
radost Tvojih obljub.  
 

Gospod, daj nam Ti svoje breme,  
ki je lahko. Pokaži nam pot,  
ki jo Ti želiš za naš današnji dan.  

 https://decouvrir-dieu.com/priere 

 
MISEL TEDNA  

Peter je za nekaj trenutkov 
doživel Jezusovo spremenitev 

na gori. To je bilo doživetje 
nebes, ki ga je tako prevzelo,  

da hoče v tem ostati za vedno. 
https://croire.la-croix.com/ 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

DILEMA – Bernard Ecclestone je v 90. 
letu starosti dobil sina. Njegova žena 
je zdaj vsako jutro v dilemi, koga naj 
prvo nahrani. 
 

PROBLEMI – Po novem ne bomo več 
rekli ''tašča'', ampak ''sorodstveno 
razmerje, ki temelji na problemih.'' 
 

GARMIN VE – ''Pomisli, v garmina 
sem vtipkal destinacijo: »pekel« in me 
je pripeljal do hiše moje tašče.'' 


