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20. nav. nedelja  

 

DAROVI  ZA  OTROKE 
 

   Jezusov odgovor Siro-feničanski ženi 
zveni skoraj rasistično. Pogled od blizu, 
pa razodeva njegovo skrb za uspo-
sabljanje učencev, da vse ''domačine in 
tujce'' obogatijo z milostjo.  
   Prvi odgovor ženi, ni zavrnitev, 

ampak 
pojasnilo, da 
je Božje 
milosti lahko 
deležen le 
božji otrok. 
Ta žena ni 

Izraelskega rodu, toda v njej je 
neomajno zaupanje v Boga. Njeno 
vero Jezus hoče izostriti.  
  Z druge strani se v Jezusu razodeva 
Božje usmiljenje in skrb za blagor 
vseh ljudi. Tako nastane stik med 
božjo ljubeznijo in ženino vero, v 
kateri se prepoznava Božje otroštvo: 
''Kdor vrši voljo mojega Očeta, mi 
je brat in sestra in mati.'' (Mt 12,50).  
   Kriki te žene motijo apostole. Po  

judovskih  pravilih  je  ta  poganka  

 
veljala za ''nečisto''. Jezus pouči 
apostole in vse kristjane, da je prava 
nečistost rasizem. Postavi jih pred 
človeško stisko, naj začutijo svojo 
odgovornost za sočloveka ne glede 
na pripadnost določeni skupini.  
   Jezus je pozoren na človeka v 
stiski, pa tudi na človekovo ljube-
zen, ki ne pozna nobene diskri-
minacije. Kot se žena ne zmede ob 
prvem Jezusovem odgovoru in 
vztraja v zaupanju, tako se kristjen 
naj ne zmede ob srečanju s 
pripadnikom druge skupnosti.  
 

   ''Poslan sem k izgubljenim izra-
elovim ovcam…'' Jezus najprej 
svoje učence utrdi v nesebični, 
božanski ljubezni. Tako utrjene v 
ljubezni pošlje oznanjat po svetu. 
Božja ljubezen, nebeške dobrine 
so na razpolago vskemu človeku, 
ki Boga sprejme za Očeta, zato: 
''Naredite vse ljudi za moje 
učence.'' Isto skrb ima Jezus za 
nas in isto naročilo velja nam.  

  župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 16. 8.  
 

20. med letom - Sv. Rok 

Pri obeh mašah porcijunkulski odpustek 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Andreja Pahiča 

PONEDELJEK, 17. 8. 
/// - - - Ni sv. maše - - - Evzebij, papež 

TOREK, 18. 8.   
/// - - - Ni sv. maše - - - 

Helena, cesarica 

SREDA, 19. 8. 
/// - - - Ni sv. maše - - - Jean Eudes, duh 

ČETRTEK, 20. 8. 18.00 Molitev pred Najsvetejšim za duh. poklice  

Bernard, opat, cer. uč. 18. 30 za + starše Drozg in sestro Anico 

PETEK, 21. 8.  
18.30 

za + pok. starše Zidarič 
češčenje Najsvetejšega  Pij X., papež 

SOBOTA,  22. 8.    
18.30 za + Marijo Cebe 

Devica Marija, Kraljica 

NEDELJA, 23. 8.  7.30 - za žive in rajne farane 

21. med letom 10.30 
za + Katjo in Branka Voda, ter pok.  
        Breznarjeve in Otičeve 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 16. 8.  
20. med letom – sv Rok 9.00 za + Nežo Sardinšek 

NEDELJA,  23. 8.  
21. med letom 9.00 za + Branka Pahiča 

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 
Leto 19, številka 34 16. avgust 2020 

20. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 

Jezus je dejal: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.« Ona pa je 

rekla: »Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize 

njihovih gospodarjev.« Tedaj je Jezus odgovóril. Rekel ji je: »O žena, velika je  

tvoja vera! Zgodí naj se ti, kakor želiš!«         Mt 15,26-28 

Poglej nazaj in se zahvali Bogu, 
Poglej naprej in zaupaj Bogu, 

Pogleg okrog sebe in služi Bogu, 
Poglej v sebe in povabi Boga. 

www: Adoredieu 
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19. nav. nedelja  19. nav. nedelja  
EPIDEMIJA Navodilo za bogoslužje 
ostane isto:  razkuževanje rok,  
 zaščitna maska obvezna,  
 razdalja vsaj 1,5m.  
 ob udeležbi več kot 10 oseb pri 
maši navzoči oddajo svojo telefonsko 
štev., ki jo župnik hrani 30 dni.  
 

ŽUPNIK gre na duhovne vaje za duhovnike 
od nedelje 16. do srede, 19. 8. Dežurstvo v 
pisarni bo vsak dan med 8. in 10. uro.   
 

ORATORIJ BO ! Sicer samo za tri 

dni, pa vendar bo mladim dana 

priložnost, za nova odkritja in lepa 

doživetja. 

   Zaradi okoliščin, ki jih 
narekuje varstvo pred 
epidemijo, bo oratorij samo 
tri dni in sicer od 

ponedeljka 24. 8. do srede. 26. 8. 
Sprejeli bomo največ 35 otrok (da z 
animatorji ne presežemo 50 oseb). 
   Urnik je isti kot v 1. predvidenem 
roku. Drugi dan bo izlet na Ponikvo z 
vlakom. Prijavnico in izjavo starši 
izpolnijo ob prijavi v župnišču.  
 
NA DOBROVCAH  bo blagoslov obno-
vljenega ''Matejekovega'' križa v nedeljo, 
23. 8. ob 15h.         Vabljeni k udeležbi! 
 

 V VEČNOST JE ODŠLA 
IVANA BREZNIK iz Slivnice, pogreb 
bo v ponedeljek ob 15h.  

Molimo zanjo! 
 

BREZ KOMPLEKSOV 

MISIJONARJI NA PLAŽI. 

Na plaži je možno je evangelizirati. 

   Od 31. julija do 14. avgusta 2020  

mladi sodelujejo pri poletnem 

misijonu v mestu Dinard, (atlantska 

obala v Franciji), da bi svojo vero 

izpričali pred letoviščarji.  
   »To je Dinard, to je poletje in to so 
počitnice. Oni preprosto pričujejo to, 
kar živijo. Doživljajo lepe trenutke, 
doživijo pa tudi težke, saj se zgodi, da 
jih ljudje 'pošljejo na sprehod',« pove 
34-letni duhovnik p. Bertrand, ki se 
posveča Misijonu na plaži v Dinardu.  
   Dva tedna so mladi iz raznih krajev 

Francije bili na razpolago, da so šli 

med turiste, kjer so izmenjali misli in 

pričevali o svojem veselju, da so 

kristjani. Mladi misijonarji so za to delo 
najprej imeli dvodnevni seminar. 
Vzporedno z misijonom so imeli tudi 
čas za njihovo sprostitev.  
 

 
 

   P. Bertrand: »Ljudje so na počitnicah, 
imajo čas in mnogi radi tudi 
prisluhnejo. Zelo malo jih je, ki to 
zavrnejo.«  
  In kje oznanjajo? »Mladi najdejo vsa-
kovrstne okoliščine. Včasih na plaži, ali 
ob jutranji molitvi, pa spet v župnijski 
cerkvi pred Nasvetejšim, tudi na tržnici 
ali na sprehodu, pa ob pečenju na žaru; 
idej in krajev ne manjka, da bi podelili 
veselje, ki ga nosijo v sebi kot kristjani. 
Ljudje so na dopustu in mnogi radi 

prisluhnejo ter ''poklepetajo''. Zelo 
redki to pikro zavrnejo,« pojasni 
duhovnik. Številni, ki so se oddaljili od 
Cerkve, so ob tej zavzetosti mladih 
dobili novi duhovni zagon. 
  P. Bertrand, ki spremlja mlade, dobiva 
številne maile in mnogi pričujejo, da jih 
je srečanje z ''misijonarji'' v srcu ganilo. 
Ta prizadevanja mladih so spodbudila 
tudi številne župljane, da so pomagali 
pri izvedbi misijona.  

www; Aleteia.fr; 8.8.2020 

 

ZA TRPEČE ZARADI VERE. 
   Prosimo te, da se z umiljenjem 
ozreš na svojo Cerkev, razširi jo in 
utrdi ter varuj ob vsakem času. 
Brani jo pred zvitostjo vidnih in 
nevidnih sovražnikov.  

PROSIMO TE, POSLUŠAJ NAS IN NE 
BODI POČASEN V SVOJEM USMILJENJU. 
 

   Ti, ki si ustavaril svet v svojo 
slavo in večno veselje, stori, da se 
bodo tisti, ki se zoperstavijo 
Tvojemu imenu, spreobrnili in te v 
veri častili s pravo pobožnostjo 
skupaj s tvojimi vernimi;  

PROSIMO TE, POSLUŠAJ NAS IN NE 
BODI POČASEN V SVOJEM USMILJENJU. 
 

   Kot si v preteklosti iz 
Savla, preganjalca tvojih 
vernih, naredil apostola, 

tako v tem času stiske z 
usmiljenjem glej na tiste, ki v svoji 
zmoti sovražijo Tvoje verne in 
snujejo zaroto zoper učence 

Evangelija. Ne pusti jih, da bi se 
izgubili zaradi nas, ampak obrni 
njihova srca k spoznanju Resnice o 
Tebi, Stvarnik, Odrešenik sveta. 

PROSIMO TE, POSLUŠAJ NAS IN NE 
BODI POČASEN V SVOJEM USMILJENJU.  
 

Prosimo te za vse tvoje učence, ki 
so v ječah in 

preganjani, 
za vse, ki 
trpijo in jih 

zajema strah zaradi njihove vere: 
na pomoč pridi njim in odpri tudi 
srca njihovih preganjalcev. 

/www.c hozana.org/communaute/fr/ 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

BLONDINKA v trgovini: ''Kaj pa je to 
neka čudna flaša?''- Prodajalec: 
'’Termovka. Tu notri vroče ostane 
vroče, hladno pa hladno.'' – Ona takoj 
kupi in kmalu pokaže kolegici, ki enako 
vpraša, ka to sploh je.'' – Blonda: ''To je 
flaša, kjer vroče ostane vroče, hladno 
pa hladno.''- Kolegica: ''In kaj imaš 
sedaj notri?'' Blonda: ''Eno skodelico 
voče kave in en sladoled.'' 
 

TURIST vidi indijanca, ki pošilja 
dimno sporočilo in vpraša: ''Koliko 
premoga pa porabite za eno sporočilo?'' 
– Indijanec: ''Odvisno ali gre za 
notranje ali mednarodno sporočilo.'' 
 

STOLP pilotu privatnega letala: ''Kdo je 
v letalu?'' – Pilot: ''Pilot, dva potnika in 
en pes.'' – Stolp letalu po dokaj trdem 
pristanku letala: ''Domnevam, da pes 
sedi za krmilom.'' 


