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BOG URESNIČI NEMOGOČE,  
ko človek, naredi kar je mogoče 

 

   Jezusova pomnožitev kruha je po 
izročilu bila v kraju Tabgha. Tam sta v 
cerkvi na tleh v mozaiku upodobljeni 
dve ribi in košara, kjer pa so upo-
dobljeni le štirje hlebi in ne pet, kot jih 
opisuje evangelij. Zakaj le štirje?  
   Odgovor na zgornje vprašanje 
iščemo v položajo mozaika. Ta je 
položen tik pred daritveni oltar.   
 

 
 

   Štirim hlebom v košari se pri-
druži peti hleb, ki je evharistični 
kruh na oltarju, tisti, ki ga posve-
čuje duhovnik Jezus Kristus in je 
vernim duhovna hrana. ''Človek 
ne živi le od (telesnega) kruha.'' 
   Preko pomnožitve kruha Jezus 
predstavi svoje služenje ljudem, kjer  

pozablja nase in skrbi za druge.  
   Ko Jezus apostolom reče: ''Dajte 
jim vi jesti''(v Mt, Mr, Lk), jih povabi, 
da tudi oni naredijo enako kot on 
sam: sebe dajo ljudem. Kako? 
   Peti hleb je odgovor. Hrana, ki 
jo človek potrebuje, je Jezus 
Kristus. Apostoli naj svoje življe-
nje povsem izročijo službi ljudem, 
tako da jih pripravijo za sprejem 
Jezusa, ki je kruh življenja.  
   Ostalo je 12 košar. Jezus dela na 
osnovi tega, kar je zaupal človeku 
in človek tega ne hrani sebično 
zase, ampak širokogrudno dá 
Bogu na razpolago. Iz tega, kar 
človek izroči, Bog lahko naredi 
obilje. Človek je zopet tisti, ki 
Božjo dobroto naredi učinkovito. 
Če se človek pokaže sebičen, se 
Božje delo zavira, ko je človek 
širokogruden, je Bog še bolj 
širokogruden.  
   Deček v Tabghi nam je vzor za 
našo širokogrudnost. 

 

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše: 1,5m med osebami različnih gospodinjstev  

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

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Ano Keršič 

PONEDELJEK,  26. 7. 
18.30 za + Marijo Kocjančič 

Joahim in Ana, starši D. Marije 

TOREK,  27. 7. 
18.30 za + Huberta Kresnika 

Gorazd, Kliment uč. C., M. 

SREDA,  28. 7.   7.30 
- za vse žrtve naravnih nesreč   

sledi molitev pred najsvetejšim 

Viktor, papež 18.30 za + pok. Kristino in Jožeta Uranjek 

ČETRTEK,  29. 7 
18.30 

za + Marto in Jožeta Plešec 
 molitev za duh. poklice Marta, Lazarjeva sestra 

PETEK,  30. 7 
18.30 

za + Stanka Klajnška 
 češčenje Najsvetejšega  Peter Krizolog, šk, c. uč. 

SOBOTA,  31. 7.  
18.30 za + Stanka Klajderiča  

Ignacij Loyolski, ust. DJ 
NEDELJA, 1. 8. 

 

18. MED LETOM  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Rozalijo Dolenc 

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

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

TOREK,  27. 7. 17.30 za + Slavico Hercog  

NEDELJA, 1. 8.  
18. MED LETOM 9.00 

za + Antona Pleteršek ter rajne iz družin 
        Pleteršek in Sagadin 

KAPLJICA ROSE  
 

Bog dopusti, da določene 

okoliščine stopijo v naše 

življenje, da bi se bolj 

približali Njemu.  
 

www:adoredieu.com 

 

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 31 25. julij 2021 

17. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

»Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to 

za toliko ljudi?« Posedlo je torej kakih pet tisoč mož. Tedaj  

je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdélil med sedeče. Prav tako  

je razdélil tudi ribe, kolikor so jih hoteli.                Jn 6,9-11 



25.julij 2021 25.julij 2021 

2 3 

17. ned. med letom  17. ned. med letom  
 

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. 

 

ŽUPNIJSKA PISARNA ODSLEJ V 
NOVIH PROSTORIH Minuli teden 
smo župnijsko pisarno toliko opremili, 
da lahko deluje v novem župnišču. 

Maranata 
pa bo na 
razpolago 

drugim 
pasto-
ralnim 
dejav-

nostim, ko se srečuje večje število oseb. 
   Hvala vsem, ki ste prispevali svoj dar 
in delo, da se je pisarna preselila.  
 

NEDELJA STARIH STARŠEV-25.7. 
Svoje življenje so izčrpali za pomoč 

mlajšim genera-
cijam otrok in 
vnukov. Z molitvijo 
jim približajmo 
Božje varstvo, z 

dejanji dobrote in bližine pa jim 
pokažimo, da so nam dragoceni. 
 

ŽUPNIJA FRAM vabi na obhajanje godu 
sv. Ane. V nedeljo, 25.7. je sv. maša ob 
10h; tudi na sam praznik, 26. 7. ob 10h 
 

  V VEČNOST STA ODŠLA 
DRAGAN LUKMAN iz Hot. vasi in 
STANKO ŠMIRLMAUL iz Slivnice. 

Molimo zanju! 

 

PODNEBNE SPREMEMBE 
 

Po Evropi in Aziji so v zadnjih tednih 
nevihte in poplave terjale številne 
smrtne žrtve in pustile za sabo porušene 
domove, posledično pa s tem pa nove 
brezdomce.  
Istočasno 
so v 
zahodnih 
delih ZDA 
in Kanade 
nastopile 
ekstremno visoke temperature, dosegle 
so do 45O C. Izbruhnili so požari na vsaj 
200 krajih. 
 

Nekateri mediji so te katastrofe 
poimenovali kar apokaliptične. Ta izraz 
ima seveda versko vsebino, saj se 
zadnja knjiga Svetega pisma imenuje 
Razodetje ali Apokalipsa.  
   Zaznavanje številnih uničujočih 
naravnih katastrof je mnogim 
kristjanom vabilo k poglobljenemu 
duhovnemu življenju. Tudi mi bomo 
v sredo 28. 7. zjutraj, darovali sv. 
mašo za žrtve nesreč in hkrati prosili 
za poglobitev vere v svetu.  
 
 

FRANCOSKI PREDSEDNIK 
MACRON V LURDU 

Emmanuel Macron je prvi francoski 
predsednik, ki je med izvrševanjem 
svoje predsedniške funcije obiskal 
Marijino svetišče v Lurdu. (Gre za čas 
t.i.   V. republike – torej po letu 1958.)  
 

   Že spomladi je rekel, da bo ''vzel v 
roko romarsko palico in prepotoval 
državo''. V petek 16. 7. se je tako podal 
na obisk Lourda. V svetišču so ga 

sprejeli cerkveni dostojanstveniki 
odgovorni za ta kraj. Datum obiska je 
značilen, saj se je leta 1854 ravno 16. 
julija Marija zadnjič prikazala 
Bernardki. 
…Ugibanja, zakaj je Macron obiskal 
Lurd, so različna. Gotovo je Lurd 
močno povezan z državo Francijo, saj 
se tam dvakrat na leto zberejo škofje, da 
domovino priporočijo božji milosti. 
 

  
 

   Macron je sprejel sv. krst, ko je bil 
star 12 let. Šolo je obiskoval pri 
jezuitih. V poznejših letih se je od vere 
oddaljil. Boga ne zanika, Njegov obstoj 
pa je zanj ''odprto vprašanje''.  

viri: www.aleteiafr  in  www.midilibre.fr 
 
 

BOG  NEBES IN MORIJ, 

 Bog vetra in vode, zahvaljujemo 

se Ti za obilje vode, te vode, ki 

nas poživi, umije in odžeja. 
 

Veselimo se prihoda pomladi, ko 

se v naravi vse prebuja in raste; 

ko se tali sneg in vode naraščajo 

in jih reke in jezera ne morejo 

več zadrževati, takrat nam vode 

zbujajo strah.  
 

Ta dobrohotna voda postane  

uničevalka, ki drvi preko naših 

poti, njiv in vrtov; vdrla je v naše  

domove, uničila vasi in mesta.  

Nemočni opazujemo, čakamo in 

upamo. Izročamo se v Tvoje roke. 

Ob stvarjenju sveta je Tvoj Duh 

Gospod, vel nad vodami.  
 

Ti ne ukazuješ vodi, naj narašča 

in neprizanesljivo uničuje. 

Odpusti nam, ko te žalimo tudi 

zaradi poplav in nasreč.  

Ljudje, prizadeti zaradi poplav 

naj občutijo Tvojo sveto rešilno 

navzočnost preko pomoči,  

ki jo nudi sosed ali tujec. 
 

O Bog, daj upanje in pogum 

prizadetim, naj se postavijo na 

noge,  se rešijo nesreč. Umiri 

njihovega duha, odpri srca vseh 

ljudi za dobrodelnost in sočutje. 

Bog nebes in morij, hvala ti za 

dobro, ki nam jo voda le prinaša.  
   

  https://egliseunie.ca/priere 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

JEDILNIK – Žena možu: ''Ugotavljam, 
da smo vsi po vrsti postali predebeli. 
Predlagam, da odslej jemo samo solate, 
razen, če dobimo obisk. Kaj pa želiš ti?'' 
– Mož: ''Povabiti goste.'' 
 

ŠOLA – Učitelj: ''Erik kako predstvaljaš 
optimalno šolo?'' – Erik: ''Zaprto.'' 
 

DEŽEVJE – Mož potarna sosedu: 
''Skrbi me, ker je žena šla v mesto, zdaj 
pa tako močno dežuje.'' – Sosed: ''Ne 
skrbi. Bo stopila v kako trgovino.'' – 
''Ravno to me skrbi.'' 


