
18.julij 2021 

4 1 

16. ned. med letom 

. ned. med letom  

 

 

PRIVILEGIJ SAMOTENEGA  
KRAJA  

 

   Prejšnjo nedeljo smo sledili 
Jezusovemu naročilu apostolom, da 
oznanjajo Božje kraljestvo miru in 
ozdravljajo bolnike. To poslanstvo je 
naloga dajati drugim to, kar jim bo v 
duhovni in telesni blagor.  
   Ob vrnitvi se apostoli zberejo ob 
Jezusu in dobijo povsem drugačno 
navodilo: ''pojdite na samoten kraj''.  

 

 

   Zakaj to pošiljanje v samoto? 
Zato, da ''najdejo'' sami sebe. Ne 
morejo dajati duhovnih dobrin, če 
niso potovali v svojo notranjost in 
pregledali svoje notranje stanje, 
preverili, ali so v sebi to, kar Jezus 
želi.  

   Potrebno je vzeti čas za oddaljitev 
od tega sveta, ki nas nenehno 
napada ter pošilja sem in tja, s tem 
pa zavaja, da bi zgrešili srečanje z 
Jezusom. 
   Človek ne more  pokazati  Boga, 
če se ni z njim srečal v tihi molitvi, 
v premišljevanju in slavljenju. Da 
bi človek lahko bližnjega usmeril  
k Bogu, je nujno, da se prej sam 
potopi v notranjost svojega srca, 
kjer se nahaja tisto najintimnejše 
svetišče posvečeno Presveti 
Trojici. 
   Srečati Boga v tišini svojega srca 
pomeni priložnost slišati in 
osebno spoznati Jezusa, ki je 
prišel podajat veselo oznanilo 
miru. Po doživetju notranjega 
miru, ki ga prinaša srečanje  z 
Bogom in ''uglašenost'' na Jezusa 
- oznanjevalca, je človek sposoben 
druge videti kot dragocene, jih 
srčno vzljubiti in jih pripraviti za 
oznanilo Jezusovega miru.   

 

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, 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 

PONEDELJEK,  19. 7. 
18.30 za + Ivana Edšida 

Arsenij Veliki, pušč 

TOREK,  20. 7. 17.30 
za + Franca in Rozo Šrimpf ter sestro 
        Natalijo 

Elija iz Teb, prerok 18.30 za + Janka Mijavšek 

SREDA,  21. 7.   
18.30 za + Daniela  Majcena, (osmina) 

Lovrenc iz Brindisija, duh 

ČETRTEK,  22. 7 18.00  Molitev za duh. poklice pred Najsvetejšim 

MARIJA MAGDALENA svetopis. 18.30 za + Romana Kranerja 

PETEK,  23. 7 
18.30 

za + v zahvalo in za zdravje  
 češčenje Najsvetejšega  BRIGITA ŠVEDSKA, 

Sozaveztnica  Evrope 

SOBOTA,  24. 7.  
18.30 za +  Gabrielo Hojnik 

Krištof, muč.  

NEDELJA, 25. 7. 
17. MED LETOM 
Krištofova nedelja 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Ano Keršič 

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

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

PETEK,  23. 7. 17.30 za + Terezijo Reich 

NEDELJA, 25. 7.  
17. MED LETOM 9.00 za + Jožefa Verlaka  

KAPLJICA ROSE  
 

Čas, ki nam še preostaja za življenje 
je pomembnejši od tistega, ki smo ga 

že preživeli.  

Lev Nikolajevič Tolstoj 

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 
Leto 20, številka 30 18. julij 2021 

16. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili 

in učili. Tedaj jim je rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se 

malo odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, ….  

In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj.        Mr 6,30 -32 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je 
vsak ponedeljek, torek in sredo od 
8h do 9h. Vabljeni, da bi v počitniških 
dneh darovali še več časa za druženje z 

Gospodom in mu 
izročali v varstvo sebe 
in svet. 

MOLITEV ZA DUH. 
POKLICE Prejšnji četrtek 15.7. ni bilo 
sv maše, zato bomo molitev za duh. 
poklice imeli ta četrtek 22.7. ob 18h.  

 
PRIHODNJA NEDELJA je 
KRIŠTOFOVA. Po vsaki 

sv. maši bo blagoslov vozil in povabilo 
k darovanju za misijonska vozila.  
 

  V VEČNOST JE  ODŠEL 
DANIEL MAJCEN z Dobrovc. 

Molimo zanj! 
 

DAN STARIH STARŠEV  Papež 
Frančišek je določil, da se letos obhaja 
prvi svetovni dan starih staršev in sicer 
v nedeljo, 25. julija. Njihovo pozitivno 
vlogo v družini in družbi pogosto 
spregledamo, pa se jim bomo tokrat pri 
vseh sv. mašah nekoliko oddolžili z 
molitvijo zanje.  
 

ZAKRAMENT SV. ZAKONA  
sta prejela 

TOMAŽ KOPŠE IN 

ANKA GREIF  
 Čestitamo in kličemo božji blagoslov! 
 

ROMANJE V KOČEVSKI ROG 
   Župljani slivniške župnije, smo v 
soboto 3. julija 2021 poromali v 

Kočevski Rog. Na avtobusu smo 
molili in prepevali in hitro prispeli 
do Kočevja, kjer se nam je pridružil 
župnik iz Kočevske Reke g. Jože 
Milčinovič. Vodil nas je na grobišče 
pod Krenom in nam povedal veliko 
zanimivega. Zmolili smo križev pot, 
nato pa si še ogledali Kapelo 
Božjega usmiljenja. Kapelo krasi 
lep Rupnikov mozaik na katerem je 
upodobljena spravna božja daritev. 
 Ob vseh grozotah, ki so se dogajale, 

smo molili za dejanja 
odpuščanja, ljubezni in 
popolne sprave. 

  Pot smo nadaljevali do Kočevske 
Reke, kjer gospod Jože Milčinovič, 
ki skrbi za župnijo Kočevska Reka, 
ob somaševanju našega župnika 
vodil daritev sv. maše in nas okrepil 
z duhovnim nagovorom.  
 

 
   Po duhovni obogatitvi smo se 
odpeljali v Osilnico, v hotel Kovač, 
kjer smo zaužili okusno kosilo s 
pijačo. Tudi telesno okrepčani smo 
nadaljevali vožnjo proti Kočevju in 
v cerkvi Sv. Jerneja imeli litanije. 
   Ob vrnitvi domov smo bili vsi pod 
vtisom doživetega in ob tem spozna-
vali kako je Bogu človek dragocen  

in kam  človeka vodi pot brez Boga.  
Hvala g. župniku ter Mimici in Florjanu 

Meglič da so organizirali to romanje. 

  Vidka Lešič 
 

 

ANIMATORJI V  KORTAH 
   Kot vsako leto smo bili animatorji tudi 

letos po oratoriju en teden na 

letovanju v Kortah. Letovanja se nas je 

udeležilo 9 animatorjev in animatork. 

Prav lepo sta nas tam sprejeli redovnici 

s. Petra (na sliki) in s. Pija, ki živita v 

župnišču in sta nas presenačali z 

domačimi dobrotami. Vsak dan smo se 

poglabljali v veri ob molitvi in svetih 

mašah, prav tako pa ni manjkalo 

sprostitve, ki smo jo animatorji 

izkoristili na Strunjanski plaži.  

  
Na fotografiji manjka fotograf - avtor članka. 

 

   Okoliške kraje, ki so nam bili nepo-

znani, smo skupaj z gospodom 

župnikom, ki te kraje pozna, nekoliko 

dlje raziskali. Posebnen vtis na nas je 

naredil mežnar Pavle v Krkavčah, ki 

nam je na zelo prijazen način predstavil 

posebnosti njihove cerkve in povedal 

veliko drugih zanimivih reči.  

    Zadnji večer pa smo se odpravili še v 

Portorož na večerni ogled mesta. 

Skupaj z g. župnikom smo rasti v veri in 

se še bolj povezali kot skupina. 
 Matevž Prevalnik 

 

 VOZNIKOVA MOLITEV 

Gospod, daj mi zanesljivo roko  

in budno oko.  

Dal si mi življenje in prosim za 

varstvo, da nobeno moje dejanje 

ne bo povzročilo škode na tem 

tvojem čudovitem daru.  
 

Uči me uporabljati vozilo v pomoč 

drugim; in iz želje po hitrosti naj 

ne zgrešim lepot tvojega 

stvarstva; naj nadaljujem pot v 

radosti in v obzirnosti do vseh. 
 

Sveti Krištof, zavetnik voznikov, 

varuj me, vodi me v vsej varnosti 

do mojega cilja. Ti si dobil 

čudovito ime: Kristonosec.  

Nauči me prinašati Kristusa njim, 

ki ga še ne poznajo. Amen.  
   

  https://archiconfreriesaintchristophe 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

ZA POBOŽNE VOZNIKE 
10-40 km/h: Sv Jožef moj čolnič vesla. 
90 -130 km/h: Hitite kristjani. 
140 km/h: Oh prizanesi, Oče premili. 
170-180 km/h: K tebi želim moj Bog. 
190 km/h: Prihajam k tebi moj Gospod. 
200 km/h: V nebesih sem doma. 
 

ROJSTNI DAN – ''Obtoženi, kdaj je vaš 
rojstni dan?'' – ''Tretjega februarja, 
gospod sodnik. Katerega leta?'' – 
''Vsako leto, gospod sodnik.'' 
 

KOMARJI – ''Svet bi bil veliko lepši, če 
bi komarji namesto krvi ljudem pili 
maščobe.''  


