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ZAUPNIKI EVANGELIJA  
 

   Apostolom Jezus zaupa oznanje-
vanje  evangelija  in  jim da navodilo, 
ki je namenjeno tudi nam. Oznanje-

vanje evnagelija se tiče vsakega 

kristjana. Pri evangelizaciji sveta Bog 

računa na nas. 
   Zakaj računa na nas, nam pojasni 
apostol Pavel (drugo berilo), ki poudari, 
da smo bili deležni obilnih blagoslovov. 
Smo Božja družina, izbrani smo in 
določeni za božje otroštvo. 

 
   Od Boga smo veliko prejeli, in 
tako smo mi na vrsti, da tudi damo 
nekaj od sebe. Ker nas je Bog zajel 
in postavil v območje svoje ljubezni, 
smo dolžni drugim dati čutiti to 
ljubzen.  
   Navodilo apostolom, naj denarja 
in materialnih reči ne nosijo zraven, 

je klic, da se pri oznanjevanju evan-
gelija ne navežejo na materialne 
dobrine, saj bi jim bile lahko past, da 
bi jih prevrednotili in s tem 
zameglili pomen evangelija.  
 

   Pošlje jih po dva in dva, da se bo 
bratska ljubezen že videla v njunem 
odnosu. Kar torej morajo vzeti na 
pot, je ljubezen do bližnjega. Vse 
ostalo od denarja in obleke do 
reklame in tehnike so sicer lahko 
uporabne stvari, toda ne nujne. 
Nujna je ljubezen.  

 

   Z navodilom apostolom, kako 
ravnati, kadar se kdo zapre pred 
evangeljskim oznanilom, Jezus 
zagotavlja spoštovanje svobodne 
odločitve za vero, za Boga.  
  

  Končno evangelizacija ni 
odvisna samo od nas (duhovnik, 
pridigar, starši v družini), kajti Bog 
daje rast (kot pove Pavel v 1 Kor 3,6), 
zato je zaupanje Bogu in molitev 
sestavni del oznanjevanja. 

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, 11. 7.   
 

15. MED LETOM 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 - v zahvalo 

PONEDELJEK,  12. 7. 7.00 - v zahvalo vsem sodelavcem 

Mohor šk. in Fortunt diakon, 
mučenca 

8.00 molitev pred Najsvetejšim ( do 9h) 

TOREK,  13. 7. 
8.00 molitev pred Najsvetejšim ( do 9h) 

Henrik II. kralj 
SREDA,  14. 7.   

8.00 molitev pred Najsvetejšim ( do 9h) Kamile de Lellis, duh 

ČETRTEK,  15. 7 
///  Ni sv. maše  

Bonaventura, šk., cer.uč. 

PETEK,  16. 7 
18.30 

za + Marijo Rebolj  
 češčenje Najsvetejšega  Karmelska Mati Božja. 

SOBOTA,  17. 7.  
18.30 za + Anteja Crnjaca 

Leon IV, papež 

NEDELJA, 18. 7. 
16. MED LETOM 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Ivana Fingušta, dvojne starše ter  
         Biserko Dorič in Slavico Štern 

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

NEDELJA, 1 7. 
15. MED LETOM 9.00 za +  Slavico Hercog 

NEDELJA, 18. 7.  
16. MED LETOM 9.00 za + Janeza Pahiča 

KAPLJICA ROSE  
 

Znati odpovedati se pijači,  

cigaretom, odklanjati proznovanja,  

še ne pomeni biti vzgojen. 

Biti vzgojen, pomeni  brez razlike 

spoštovati vse ljudi okrog sebe. 
 

www: confiance.search?q=citations 

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  
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15. NEDELJA MED LETOM 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

Jezus je poklical k sebi dvanajstére in jih začel pošiljati po dva 
in dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim naróčil, 

naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar, 
 ne kruha ne popotne torbe…                            Mr 6,7-9. 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo 
tudi v prihodnje vsak ponedeljek, 
torek in sredo od 8h do 9h.  

Vabljeni, da bi v počit-
niških dneh darovali še 
več časa za druženje z 
Gospodom in mu 

izročali v varstvo sebe in svet. 
 

  V VEČNOST STA ODŠLI 
HEDVIKA KURNIK iz Radizela in 
ANTONIJA REČNIK iz Radizela. 

Molimo zanju! 
 

ANIMATORJI NA ODDIHU. Oratorij 
je letos bil v širši obliki kot lani, otroci 
so odkrili dobrega vzornika in tudi 

pomočnika na 
njihovi nadaljni 
življnejski poti.  
   Program se je 
odvijal z vestnim 

delom animatorjev,  zato je primerno, 
da gredo na oddih.  V dneh od 
ponedeljka do petka bodo v Kortah. 
Spremljajmo jih z molitvijo.  
 
ŽUPNIK BO ODSOTEN  v dneh od 
ponedeljka 12. do petka 16. julija, ko 
spremlja animatorje na letovanju.  
    V župnijski pisarni bo dežurna 
gospa Marija Meglič vsak dan od 8h 
do 10h. Telefon Maranate in 
župnišča pa je dežuren tudi ponoči.   
 

''ORIGINALEN SEM'' 
Odmev z oratorija 2021 

    Tudi letos smo tako kot pretekla 
leta, uspešno zaključili oratorij. 
Sodelovalo je približno 50 otrok in  

 

23 animatorjev, ki smo z veliko 
vnemo spoznavali blaženega Carla 
Acutisa. Kljub temu, da je že pri 15. 
letih umrl zaradi levkemije, je živel 
globoko prijateljstvo z Jezusom, po 
njegovi smrti pa se je na njegovo 
priprosnjo zgodil tudi čudež.  
    Oratorijski dan smo začeli z 
dvigom zastave, petjem himne in 
molitvijo, nadeljevali pa z ogledom 
igre, ki smo jo odigrali animatorji in 
je prikazovala utrinke Carlovega 
življenja. Zgodbi so sledile 
kateheze, kjer smo spoznavali 
posamezne vrednote: vedoželjnost, 
zmernost, dobrosrčnost, otrokom pa 
smo skušali približati tudi sveto 
evharistijo in večnost. Za tem so bile 
na vrsti delavnice, kjer so otroci 
športali, plesali, ustvarjali, razisko-
vali in se zabavali.  
 

   Dobri 
ljudje so 
poskrbeli 
za odlična 
kosila, kar 
nam je 
tudi dajalo 
moč za velike igre, ki so bile letos v 
znamenju ''olimpijskih iger''.  
 

   V sredo je dan potekal nekoliko 
drugače. Podali smo se v Bioterme 
Mala Nedelja, kar je bil užitek tako 
za otroke, kot za animatorje. Za tem 
smo se povzpeli na razgledni stolp 
Gomila, ki je najvišja točka 
vzhodnih Slovenskih goric.  

   V četrtek so otroci po kosilu šli na  
''pot zmage'', zvečer pa smo 
animatorji pripravili kratek zabavni 
program in svečano razglasitev 
zmagovalca ''olimpijskih iger'' ob 
'olimpijskem ognju'. V petek smo 
oratorij zaključili s sveto mašo. 
Hvala vsem, ki ste pomagali pri izvedbi 

Oratorija; še posebej Gostilni Lobnik, 

gostilni Zupanc, kmetiji Bandur in 

Krajevni skupnosti Slivnica.  
Nuša Vekuš in Katarina Renčelj 

 
VELIČASTNI  OČE, 
   iz vsega srca Te prosim za moje 
otroke in za vso svojo družino.  
Ti si moja edina opora. 
Po tej molitvi Te 
kličem, da sprejmeš v 
varstvo vse moje drage.  
 

Nakloni jim svoje 
varstvo za telesno in 
dušno življenje. Varuj jih pred 
vsakim zlom, naj hudobni duh 
nima moči nad njimi.  
Tvoj Sveti Duh naj v  njihovih 
srcih prebudi čut za Tvojo 
pristno ljubezen, naj se nikoli ne 
čutijo zapuščene od Tebe. 
 

Oče, prosim te za pomoč, da bom 
kot starš mogel biti dober 
vzgojitelj duhovnega življenja 
mojih otrok, da jim bom mogel 
pomagati do zrelih osebnosti.  
Daj mi moči, da ne bom klonil  

pred preizkušnjami, ki jih 
srečujem. Med službo, zakonskim 
življenjem in drugimi opravili ni 
lahko najti časa za otroke.  
Daj mi moči, da ne bom opustil 
vzgoje in otroke prepustil, da jih 
oblikuje sistem tega sveta.  
Svojo vzgojiteljsko vlogo želim 
vršiti odgovorno in biti zgled,  
kot je meni zgled Jezus.  
Podpiraj me, da jim bom dajal 
tisto, kar resnično potrebujejo. 
Naj jih obvarujem krivih poti, saj 
bodo oni naslednja generacija 

staršev.  
 Gospod v Tebi iščem 
oporo. Tvoja beseda, 
tvoje zapovedi, Tvoj 
blagoslov naj bo z 
menoj in z njimi.   

   

  https://frequencechretienne.fr/ 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

ENERGIJA – Danes zjutraj sem pomo-
toma kavo skuhal z energijsko pijačo. 
15 minut pozneje sem na avtocesti 
ugotovil, da sem pozabil avto. 
 

ZA ŽENO – Hotelir je pospremil par do 
sobe in vprašal: ''Morda gospod želi še 
kaj?'' - ''Ne, hvala.'' – ''Morda kaj za 
vašo ženo?'' – ''Aha! Ja, prosim eno 
razglednico.'' 
 

OBLEKA – Prodajalec: ''Lahko malo 
opišete kakšen modni stil želite?'' – 
Kupec: ''Karkoli, kar bo dovolj 
enostavno šlo čez trebuh.'' 


