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PLOVBA NA DRUGI BREG  
 

   Morje v Svetem pismu predstavlja 
nevarnost, v razburkanosti tudi izgubo 
orientacije in popoln nered. Tako 
simbolizira zlo na eni strani, z druge 
strani pa se ravno tu pokaže človekova 
nebogljenost in nemoč. Ob tem ''merje-
nju moči'' pa apostoli spoznajo, da 
samo Bog obvlada te sile zla. 
 

 
 

   Nasproti si stojijo sile zla, ki so 
končne in Božja neskončna moč.  
Apostoli občutijo eno in drugo. Ne 
prepustijo se silam zla, ampak 
zaupajo Jezusu, ki z močjo svoje 
besede ustavi moč zla in apostole 
zajame mir. Apostolom je to 
razodetje: Jezus je Bog in rešitelj. 
Apostoli tako preidejo iz objema 

strahu v objem miru. Ta mir se 
oznani vedno, kadar se uveljavi 

Božja bližina (stvarjenje, Jezusovo 
rojstvo, ob hoji po vodi, prikazanje po 
vstajenju…). 
   Po Jezusovi intervenciji so 
apostoli ušli smrti. Toda enkrat bodo 
umrli. Vendar so bogatejši za 
spoznanje, da neuspeh ni telesna 
smrt, ampak prepustiti se silam zla, 
kar je večno pogubljenje. To se 
zgodi če človek ne zaupa Bogu. 
Hudobni duh hoče samo to, da bi mi 
nehali zaupati Jezusu, pa bi nas 
lahko vrtel po svoje.  
   Naše življenje od rojstva do 
telesne smrti je ena sama plovba 
na ''drugi breg''; iz zemeljskega k 
nebeškemu.  Kot silni valovi nas 
obdajajo sile zla, ki s kakimi 
materialnimi uspehi ali pa 
škandali v Cerkvi in zunaj nje, z 
vojnami in zločini  v svetu skušajo 
človeku vzeti vero.  
Toda Jezus je v ladji, ki je Cerkev 
in v ladjici osebnega življenja 
vsakega izmed nas. Vera vanj nas 
iz vsega tega zla rešuje.   

                                            župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše: 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo  

NEDELJA, 20. 6.  
 

12. MED LETOM 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 - za blagoslov v družini   
PONEDELJEK, 21. 6. 

18.30 
- za blagoslov v družini na priprošnjo  
   Sv. Jožefa in b. s. Vovka  Alojzij Gonzaga, red 

TOREK, 22. 6.  
18.30 

- v za + Marijo Bertole  (zadušnica) 
        molitev za misijone Janez Fisher in Tomž Moore 

SREDA, 23. 6.   
18.30 

za + Antona Zidanška, Petro Aleksič 
         in sorordnike 

 molitev za družine 
Jožef Cafasso, red 

ČETRTEK, 24. 6.- kres 17.30 za + Rozo Korošec (osmina) 

  ROSTVO JANEZA KRSTNIKA 18.30 za + Eriko Štabuc 

PETEK,  25. 6.  8.00 - za blagor domovine 

DAN  DRŽAVNOSTI 18.30 
- za blagoslov, zdravje in varstvo v družini  

 češčenje Najsvetejšega  
SOBOTA, 26. 6.  

18.30 za + Auguština in Marijo Horvat (obl) Jožefmarija Escriva 

NEDELJA, 27. 6.  
13. MED LETOM 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + rajne iz družin Kop, Polič in Klun 

D O B R O V C E  -  sv. maše: na 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo  

NEDELJA, 20. 6.  
12. MED LETOM 

9.00 za + Ivano in Alojza Pleteršek 

PONEDELJEK, 21. 6. 17.30 
za + Mihaela, Ano in Milana Kline ter 
        Benjamina Čandra 

NEDELJA, 27. 6.  
13. MED LETOM 9.00 

za + Miroslavo Auguštin ter starše  
        Elizabeto in Petra 

KAPLJICA ROSE  

 »Bodite zavedni državljani, cenite 
svojo domovino, svoje korenine in 
slovenski jezik. Bodite ponosni na 

našo zgodovino in ne pustite se 
zavesti zlu, ki želi vse prikazovati 
kot slabo. Spoštujte se med seboj.« 

 

Bl. Anton Martin Slomšek 

 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

 

e-pošta – soemen.joze@gmail.com  
 

031 590 556; ℡: 02 60 54 021 

splet: www.mc-maranata.com; 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
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12. NEDELJA MED LETOM 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Jezus je rekel: »Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?« 

Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: »Kdo neki je ta, 

da sta mu pokorna celo veter in morje?«          Mr 4, 40-41 
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NOČNO PEŠ ROMAJE MLADIH 
   Škofijski odbor za mlade vabi na 
peš romanje k Mariji na Ptujsko 
goro v petek, 25. junija. Začetek je 
pri cerkvi v Slivnici ob 19h. 
Romanje bomo zaključili okoli polnoči 

s sveto mašo.  
 

Zaradi lažje 

organizacije 

prosimo, če 

se na romanje 

prijavite na tel. 040 688 820 (Jure) 

ali : jure.sojc@nadskofija-mb.si  
    Starši vabljeni, da po sv. maši 
mladim nudite prevoz domov. 
 

 V VEČNOST JE ODŠLA 
ROZA KOROŠEC  s Sliv. Pohorja. 

 Molimo zanjo! 
 

ORATORIJ 2021 namenjen otrokom 
vseh starosti osnovne šole bo v dneh 

od 5. do 9. julija.  
   Prijavnice so na voljo 
do 3. 7. V sklopu 
oratorija bo izlet na 

kopališče Mala Nedelja.  
 Sestanek za starše otrok, ki bodo na 
Oratoriju, bo v soboto, 26. 6. ob 19h 
in v petek, 2. 7. tudi ob 19h. 
 

ROMANJE  na Kočevsko bo v 
soboto, 3. 7.  

 Odhod 
avtobusa ob 6h 
zjutraj, vrnitev 
cca 21h. Cena 
je 30,-€.  

Prijave sprejemata Florijan in 
Marija Meglič – 

 tel.: 031 397 704. 
   Avtobus lahko sprejme le potnike, ki 

niso okuženi s koronavirusom COVID- 19.  

 

BOG TE ŽIVI SLOVENIJA! 
''Osamosvojitev Slovenije v tako 

kratkem času, ob 
sorazmerno malo 
žrtvah je pravi 
čudež'', mi je takrat 
(leta 2091)  rekel 
znanec iz Belgije.  
   Bogu hvaležni za 

domovino bomo na praznik 25. 
6.ob 8h darovali sv. mašo. Vabljeni 

posamezniki in družine !        župnik  

 
UČENEC GANIL SRCE  

NA DRUGEM KONCU ZEMLJE 

Nadzorne kamere v mestu Mache v 
Peruju so sredi noči posnele 12 
letnega fanta, kako na pločniku pod 
sijem javne razsvetljave skuša 
študirati. To je bil Victor Angulo, ki 
doma nima elektrike.  

 
   Te slike so obkrožile svet in nihče 
ni slutil, da se bo v majhni kraljevini 
Behrain (Arabski polotok) nekdo 
odločil, da ne ostane križem rok. 

Yaqoob Yusif Amed Mubarak je 
milijonar. S pomočjo drugih je iskal 
fanta z videoposnetka. Preletel je 
planet, da bi ga našel.  
   Ko je prišel pred njegovo hišo je 
bil šokiran. Družina je bila v večji 
revščini, kot si je predstavljal. 
Čeprav je bila njegova prva ideja, da 
bo fantu pomagal pri šolanju, se je 
odločil narediti veliko več. Prevzel 
je skrb za gradnjo nove hiše družini 
in šolo opremil z računalniki. 

Viktorjevi mami 
je pomagal 
postaviti pokonci 
njeno majhno 
podjetje. Vse to v 

zameno za kaj? Victor naj ostane 
tako prijazen kot je sedaj. Yaqoob 
pravi. ''Na posnetku sem videl, da je 
ta fant drugačen od drugih in zasluži 
priložnost. Če bi na Victorjevem 
mestu bil jaz, ne bi nikoli študiral.'' 

youtube.com/watch?v=P_VVCx7MFRc 

 
 

BLAGOSLOVI SLOVENIJO 
 

Večni, Gospodar sveta, Tvoja 
previdnost objema nebo in 
zemljo, sila in moč Ti pripadata, 
po Tebi vse raste in se utrjuje.  
 

Iz Tvojega svetega bivališča, 
Gospod, blagoslovi in varuj našo 
Slovenijo in njege prebivalce. 
Iz Tvojega svetega bivališča  
se dobrohotno oziraj na našo  

deželo in blagoslavljaj 
slovenski narod. Amen. 
 

Naj naša dežela živi v sreči in 
blaginji. Naj bo močna in velika v 
edinosti in slogi.  
Žarki Tvoje luči naj 
razsvetljujejo vse voditelje,  
da bodo vsem zagotavljali  
red in pravičnost. 
 

Zagotavljaj naši domovini trajen 
mir, naj zavzema častno mesto  
v zboru narodov.  
 

Dobrohotno sprejmi naše želje, 
besede z naših ustnic in občutje 
naših src naj najdejo milost pred 
Teboj, Gospod, naš Stvarnik  
in naš Osvoboditelj. Amen. 
Po francoski molitvi za domovino- čas  Napoleona  

www. fr.wikipedia.org/wiki/Prière 
 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

OCENE – Erik se pritožuje: »Učiteljica, 
protestiram. Z Jako sva imela vse enake 
odgovore, pa je on dobil 4, jaz pa 2.« – 
»Ja res je, toda pri 3. vprašanju je on 
napisal: ''Nimam pojma.'' Ti pa:''Jaz 
tudi ne.'' 
 

NOGOMET – ''Žena me je zapustila, 
ker pravi, da mislim bolj na nogomet 
kot nanjo. ''- ''In koliko časa sta živela 
skupaj?'' – ''Osem nogometnih sezon.'' 
 

ŽIVCI – ''Človeško telo ima cca 7 
milijard živcev. In obstajajo ljudje, ki 
mi uspejo stopiti na vse hkrati.''  


