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''JAZ SEM KRUH ŽIVLJENJA''  
 

   Po čudežu pomnožitve kruha se Jezus 
umakne. Evangelist Janez ob tem 
podaja razmišljanje o Kruhu življenja.  
   Množica išče Jezusa. To iskanje je 
zelo človeško. Človek hoče zadovljiti 
svoje potrebe po hrani, pijači, zdravju. 
To iskanje človeku pobere večino časa.  
 

 
 

   Jezus je ''na drugem bregu''. On ni 
na strani minljivega kruha, odšel je 
na drugo stran. Seveda ne prezira 
tega kruha, saj je množico nahranil, 
toda poda se ''na drugo stran'', 
kjer je duhovna hrana, drugačen 
kruh, tisti ki poteši hrepenjenje po 
ljubezni, ljubezni ki ne mine.  
   On sam je ta drugačen kruh. On 
sam je tudi žejen naše ljubezni, da bi 
ga vzljubili in ljubili za vedno.  

 Vzljubiti Jezusa in ne le neke 
minljive dobrine, za katere radi 
prosimo, pomeni ''preiti na drugo 
stran'', kjer se daje v hrano On sam 
in ne poteši lakote le za kako bežno 
zadovoljstvo, ampak za večnost.  
   Jezus ni prišel iz nebes od Očeta, 
da bi nam ''dal nekaj reči'', 
ampak, da bi nam DAL SAMEGA 
SEBE, v celoti. Iz sebe naredi 
hrano za nas – sveto obhajilo. 
Vabi nas, da sprejmemo to hrano, 
da se napolnimo z Njim, z Bogom, 
saj smo prav za to ustvarjeni.   
   Že prerok  pravi: ''Zakaj trošite 
denar za to kar ni kruh, svoj za-
služek za to, kar ne nasiti. Poslu-
šajte me in jejte dobro, naj uživa v 
sočni jedi vaša duša.'' (Iz 55,2) 
   Pri vsaki sv. maši vedno na novo 
Jezus prihaja iz nebes, da nas 
nahrani za življenje na drugi 
strani. Da bi občutili radost te 
hrane, je potrebno zaupanje, 
popolno zaupanje Jezusu.  
 

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, 1. 8.   
18. MED LETOM  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Rozalijo Dolenc 

PONEDELJEK,  2.  8. 17.30 za + Stanka Šmirmaula (osmina) 

Porcijunkula 18.30 - v dober namen  

TOREK,  3.  8. 
18.30 za + Ernestino Deleja 

Konrad, menih 
SREDA,  4.  8.   

18.30 za + Terezijo Mohorko 
Janez M. Vianney, arški župnik 

ČETRTEK,  5.  8. 
18.30 

 - zahvalo 
 molitev za duh. poklice Marija Snežna  

PETEK,  6. 8.       -    JEZUSOVA 
18.30 

- v dober namen 
pobožnost prvega petka   SPREMENITEV NA GORU 

SOBOTA,  7. 8.  
18.30 za + Alojzijo Mom 

 Sikst II., papež, muč. 

NEDELJA, 8. 8. 
 

19. MED LETOM  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Alojza Greifa 

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

NEDELJA, 1. 8.  
18. MED LETOM 9.00 

za +  Antona Pleteršek ter rajne iz družin 
         Pleteršek in Sagadin 

ČETRTEK,  5. 8. 17.30 za + Marjano Jeza 

PETEK, 6. 8.  17.30 
za + Stanislava Kovačiča in starše ter  
       starše Fekonja, brata Ernesta in  
       njegovo družino. 

NEDELJA, 8.  8.  
19. MED LETOM 9.00 za + Janeza Vidoviča 

KAPLJICA ROSE  
 

Vsak majhen korak  te vodi bližje cilju.  

Ohrani zaupanje in varuj upanje, 

zavaruj svoje sanje in ndaljuj pot. 
 

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 32 1. avgust 2021 

18. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

Našli so ga na drugi strani jezera in mu rekli: »Učitelj, kdaj si prišel sem?« 

Jezus jim je odgovóril: »…Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, 

ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed,  

ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje.«                   Jn 6,25-28 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je 
vsak ponedeljek, torek in sredo od 8h 

do 9h. V počitniških dneh 
darujmo še več časa  
Gospodu in mu izročajmo 
v varstvo sebe in svet. 

 

PORCIJUNKULA, 2. 8. - porcijunkolski 
odpustek je pod rednimi pogoji.  
 

NOVI KRISTJANI 
ANA MLAKAR iz Hotinje vasi in  
JAKA OMAN iz Radizela. 

 Srečnim staršem čestitamo! 
 

ANIMATORJI, ANIMATORKE IN 
POMOČNIKI vabljeni na srečanje v 
soboto, 7. 8. ob 16h v Maranati. 
 

PRVI PETEK, 6. 8. - bo obisk bolnikov 
in obhajilo na domu po običajnem redu. 
Pri večerni maši pobožnost 1. petka,  
PRVA SOBOTA : vabljeni k pobožnosti 
prve sobote – po večerni sv. maši.  
 

  V VEČNOST SO ODŠLI 
DRAGAN LUKMAN iz Hot. vasi, 
STANKO ŠMIRLMAUL iz Slivnice in 
LJUBĆO GROZDANOV iz Hot. vasi. 

Molimo zanje! 
 

OLIMPISKE IGRE 
Tokyo 2021 

 
 

   Ob športnikih so nam v ospredju 
njihovi razutati, malo pa vemo o 
trdem delu, ki je za tem 
in tudi koliko je v njih 
globoke vere v Boga. 
Nekaj tega spoznajmo 
ob 14 vrhunskih atletih, 
ki nastopajo na OI 
Tokyo 2021.  

1. Odunayo Adekuoroye, rokoborka 
iz Nigerije: ''Upanje na medalijo na OI 
polagam na zaupanje v Boga.''  
2. Lucas Lautaro Guzman, argen-
tinski atlet, je ob zasedbi 5. mesta rekel: 
''Bogu hvala za te edinstvene trenutke, 
ki jih nosim v srcu.'' 
3. Charles Fernandez, atlète iz 
Gvatemale: ''Kar počnem, delam zato, 
da bi prinesel Jezusovo luč med 
ljudstvo in med športnike.'' 
4. Raelin D’Alie, italijanska košar-
kašica se je na mirovanje košarke ob 
pandemiji odzvala: ''Na to odgovarjam 
z molitvijo in slavljenjem Boga.'' 
5. Yohan Blake, tekač iz Jamajke: ''Z 
Božjo močjo se poganjam naprej.'' Na 
družbenih omrežjih rad navaja stavke iz 
Sv. pisma. 
6. Nicola McDermott, avstralska atle-

tinja: ''Skok v 
višino je zame 
sredstvo, da 
se priklopim 
na Boga.'' 

7. Nick Willis, tekač iz Nove Zelandije: 
''Tek je zame način slavljenja Boga.'' 
8. Jonatan Christie, iz Indonezije 
igralec badmingtona, eden najbolj 
priljubljenih športnikov v državi, je 
kristjan in to v državi, ki je največja 
muslimanska država na svetu. Pravi da 
hoče prinašati Gospodov blagoslov 
drugim. Bogu zaupa in vendar pravi: 
''Slediti Jezusu, ne pomeni, da bo vedno 
šlo gladko. Prezkušnje, ki nam jih Bog 
pošlje, nam pomagajo pri osebni rasti.’’ 
9. Wayde Van Niekerk, južnoafriški 
tekač. Ko je v Riu postavil svetovni 
record na 400m je dejal: ''Edina stvar, 
ki jo sedaj lahko naredim, je to, da 

slavim Boga. Vsak dan sem pred 
Bogom na kolenih in ga prosim, da me 
spremlja na vsakem koraku.’’ 

10. An Baul, 
judoist iz Južne 
Koreje odkrito 
pove, da moli 
pred vsakim 
nastopom.  

11. Latisha (Yung-jan) Chan, igralka 
tenisa iz Taïwana rada gre v samoto, 
da je sama z Bogom in pravi, da ''ne 
moli za zmago, ampak prosi Boga za 
nasvete.'' 
12. Cherelle Thompson, plavalka 
iz Trinidad in Tobago (Karibsko 
otočje). Na Instagramu ima besede 
Svetega pisma: ''Vponižnosti 
imejte drug drugega za boljšega 
od sebe.'' Flp 2,3-4 
13. Simone Manuel, ameriška plavalka 
ima tudi objavljeno svoje svetopi-
semsko geslo: ''Vse zmorem v Njem, ki 
mi daje moč.'' Flp 4, 13. 
14. Joshua Cheptegei, tekač iz 
Ugande. Leta 2017 je slavil zmago in 
mu je nekdo rekel: ''Zdaj boš postal 
šampion.'' Atlet je odgovoril: ''Poglejte 
preprosto v nebo. Bog ima zame veliko 
zlata na zalogi. Bog skrbi zame.'' 

Vir: www.infochretienne.co m/jeux-olymp; 26.7.21 
 
 

ŠPORTNIKOVA MOLITEV 

Gospod, preko športa, ki ga gojim, 

razvijam nekatere sposobnosti 

mojega telesa in vendar so pri 

tem dejavni tudi moje srce in moj 

duh. Hvaležen sem Ti za te darove 

in za to hrepenenje, da grem do  

konca mojih sposobnosti.  

To zahteva od mene pogum in 

voljo, da treniram namesto, 

da bi počival ali lenaril.  

Potrebno je poslušati trenerjeve 

nasvete in se podvržem 

zahtevam, ki mi jih določi, 

sprejmem pripombe in kritike,  

da bi izboljšal uspehe. 
 

Gospod, ob sprejemanju navodil 

za negovanje mojega telesa te 

prosim, da bom znal 

hraniti tudi moje 

duhovno življenje,  

ki vsemu ostalemu 

daje smisel.  

Naj se zavedam, da šport, ki ga 

gojim, ni cilj mojega življenja, 

ampak le sredstvo,  

da izpopolnjujem mojo osebnost. 

Hvala Gospod za to veselje do 

športa in vselje do življenja.   
www.egliseetsport.fr/Priere 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

ZAJTRK – Ena gospa na železniški 
postaji odloži košarico. Neki mož 
zakliče: ''Gospa, pozabili ste košarico.'' 
–  Ona. ''To je zajtrk za mojega moža. 
Dela na centru za najdene predmete.'' 
 

NAPAKE – V nasprotju z ženskami so 
moški takoj pripravljeni priznati svoje 
napake; če sploh kakšne imajo. 
 

SIN vpraša mamo: ''Kaj dobim, če 
pospravim svojo sobo? – Mama: 
''Sesalec za prah.'' 


