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 21. nedelja med letom  

 
 

»MOJA HIŠA SLUŽI GOSPODU.« 
 

Ko Jozue razglasi, da bo služil Gospodu 
in bo poskrbel, da bo njegova hiša 
(družina) služila Gospodu, je v besedi 
''služenje'' druga vsebina, kot jo ima 
''sprejem službe z mesečno plačo''... 
     Bog ima skrb, da varuje ljudstvo in 
Jozue se svobodno pridruži Bogu. Hoče 
biti s tem Bogom, ki tako ljubi človeka.  
 

 
 

   Ista Božja skrb je človeku še bližje v 
Jezusu Kristusu, ki svojo božansko skrb 
in varstvo človeku na vzvišen način 
naklanja v svojem telesu po kruhu v 
katerega vstopa kot Bog. Po Jezusovem 
telesu se ustvarja trdni odnos, ki 
človeka krepi za služenje, ga odrešuje 
in osrečuje; Bogu pa se s tem daje čast, 
oz. priznava njegova veličina.  
   Jezus pogosto govori, v trpljenju pa 

 

tudi pokaže, da je hudobni duh nasprot-
nik tako Boga kot človeka in človekove 
sreče in mu hoče to srečo vzeti.  
   Nekateri so obrnili pozornost na 
dobrine, ki jim jih je Jezus naklonil 
(zdravje, kruh in ribe v izobilju), niso pa se 
poglobili v njegovo osebnost, zato so 
Jezusu ob povabilu uživanja njegovega 
telesa, pokazali hrbet. 
   Apostolom ni vprašanje ali 
slediti Jezusu ali ne. Oni vidijo, da 
je Jezus edini odrešenik človeštva. 
''H komu naj gremo? Ti imaš 

besede večnega življenja!'' To je 
izbira, ki ne bo izginila. Njihovo 
mišljenje, govorjenje in delo bo 
odslej navdihnjeno od Jezusa. 
Zavedajo se, da ta povezanost z 
njim na zemlji vodi v deležnost pri 
njegovi sreči v nebesih. Služiti 
Jezusu in Očetu pomeni torej 
sodelovati z Njim za uresničenje 
odrešenjskega načrta – moč tega 
sodelovanje pa je v sv. Evharistiji.  
   Blagor družini, kjer starš lahko 
reče: ''Moja hiša služi Gospodu.'' 

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, 22. 8.   
21. nedelja med letom 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 
za + Katjo in Branka Voda ter pok.  
        Breznarjeve in Otičeve  

PONEDELJEK,  23.  8. 
18.30 

za + Alena Paumana in sorodnike 
 molitev za žrtve totalitarnih režimov  Roza iz Lime, dev, red.  

TOREK,  24.  8. 

18.30 
za + Blaža Flajnika, starše Lah in  
        Flajnik 

 molitev za misijone 

 

NATANAEL (JERNEJ), apostol 

SREDA,  25.  8.   
18.30 

za + Štefana Lešnika 
molitev za družine Ludvik, IX. kralj 

ČETRTEK,  26  8. 
18.30 

za + Geza Škodnika in rajne iz družine  
        Mavrič 

molitev za duhovne poklice 
Ivana Bichier, red  

PETEK,  27.  8.  
18.30 

- za zdravje v družini  
 češčenje Najsvetejšega Monika, mati sv. Avguština  

SOBOTA,  28.  8.  
18.30 za + Štefana Rudolfa in sorodnike 

Avguštin, šk, cer uč.  

NEDELJA, 29. 8. 
 

22. nedelja 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, 22. 8.  
 

21. navadna nedelja 
9.00 za + Terezijo Reich 

PONEDELJEK, 23. 8.  17.30 za + Marijo Dobaj (osmina) 

NEDELJA, 29.  8.  
22. med letom 9.00 za + Janeza Pahiča 

KAPLJICA ROSE  
 

 

 »Bog se ne naveliča odpuščati, mi se 

naveličamo prositi odpuščanja.«  
 

Papež frančišek  

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 35 22. avgust 2021 

21. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Jezus je rekel dvanajstérim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter 
mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega 

življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga.« 
       Jn 6,67-69 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je vsak 
ponedeljek, torek in sredo od 8h - 9h. 
 

V ponedeljek bomo posebej molili za 
kristjane in vse prebivalce Afganistana.  
   Te dni, ko spet narašča 

epidemija, se v molitvi še 
močneje oklenimo Gospoda, 
ki je prava rešitev sveta. 
 

ŽUPNIJSI PRAZNIK 12. 9.  
se bliža. 
    V duhovni  pripravi  bo  
9-dnevnica po vaseh od 3. 

do 11. 9. Družina, ki želi za 
en dan imeti romarski 
Marijin kip in skupaj s 
sovaščani moliti, naj do 25. 
9. to pove župniku.  
 

ROMANJE BOLNIKOV k 
MARIJI V PUŠČAVO bo v 
soboto, 29. 8.  Ob 10h bo 
sv. maša, ki jo bo vodil 

nadškof msgr Alojzij Cvikl. Verniki 
vabljeni, da se udeležite s pomočjo 
lastnega prevoza, ker organiziranega 
prevoza ne bo. Med sv. mašo bo 
možnost prejema bolniškega 
maziljenja. 
 
SREČANJE BOLNIKOV v Brestanici  
(Rajheburg) pa bo v nedeljo, 5. 9.2021. 
Ob 15.00 sveta maša, sveto maziljenje 
in blagoslov bolnikov z Najsvetejšim. 
Srečanje vodi celjski škof msgr dr. 
Maksimilijan Matjaž. 
 

NOVI  KRISTJAN 
MAJ PULKO iz Dobrovc. 

Srečnim staršem čestitamo! 
 

 

STISKA  KRISTJANOV  V 

AFGANISTANU 

Afganistan je islamska država s 
33 milijoni prebivalci, od tega je le 

nekaj sto kristjanov. 
Država je na 2. mestu po 
stopnji preganjanja 
kristjanov; takoj za Sev. 
Korejo. Te dni smo bili 

priča, ko talibani prevzemajo oblast.  

    Prihod talibanov v Kabul vzbuja 
zaskrbljenost za Afganistan, 
posebej še za ne-muslimane. 
Zahodne države pa imajo sedaj 
edino skrb kako evakuirati svoje 
državljane.  
   Afganistan nikoli ni bil krščanska 
dežela, vendar pa je navzočnost 
kristjanov bila pomembna od III. 
soletja naprej. Število se je pod 

pritiskom 
islama 

krčilo in 
ima sedaj le 
nekaj sto 
vernikov. 

 Pred 
dobrimi 

100 leti so italijanski redovniki iz 
skupnosti Sv. Pavla odprli misijon, 
ki pa je tudi zamrl. Obstaja ena sama 
cerkev, ki je dejansko kapela na 
parceli Italijanske ambasade v 
Kabulu. Uradno tam sploh ni 
kristjanov, zato je med kristjani, ki 
so sicer v ilegali, toliko več strahu. 

Talibani so že napovedali, da bodo  

poskrbeli za ''vrnitev k pristnemu 
islamu''. Zadnji duhovnik ki je še 
tam,  p. Giovanni Scalese, je te dni 
pozval ves svet: »Molite, molite za 
Afganistan. Živimo v velikem strahu 
pred hudimi dogodki.« 
   Leta 2002 je Papež Janez Pavel II. 
sicer ustanovil misijon s posebnim 

pravom, toda sedanji duhovnik 
pove, da nikoli ni krstil niti enega 
domačina, ker bi to bilo tveganje 
življenja, saj 3. člen ustave pravi, da: 
«noben zakon in nobeno verovanje 
ne more biti nasprotno sveti 
islamski veri.»             Agnès Pinard Legry  

https://fr.aleteia.org/2021/08/17/ 
 
 

 
 

MOLITEV ZA MIR  
 

Sliši moj glas, Gospod, saj je to 

glas žrtev vsake vojne  

in vsakega nasilja med 

posamezniki in med ljudstvi. 
 

Sliši moj glas, ko te prosim,  

da vsekumu človeku vdihneš v 

srce modrost miru, moč pravice 

in radost prijateljstva. 
 

Sliši moj glas, ko govorim o  

množici, ki v vseh deželah in v  

vseh časih odklanjajo vojne in  

želijo hoditi po poti miru. 
 

 
 

Sliši moj glas in nam daj moči 

vedno na sovraštvo odgovoriti z 

ljubeznijo, na krivico s polnim 

zavzemanjem za mir,  

na revščino z dobrodelnostjo. 
 

Sliši moj glas, o Bog in nakloni 

bližnjemu vzhodu in vesoljnemu 

svetu trajen mir. Amen. 
 

 www.sjsh.org/39-priere 

 
MISEL TEDNA  

Evharistija ni desert za otroke, 

to je sredstvo za bojevanje. 
 Msgr  Julien (pariški škof ,+ 1930)  

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

SLUŽBA – ''Ali je res, da ti je tvoj šef 
zrihtal službo pri konkurenčnem 
podjetju?'' –  ''Ja. Rekel je, da mu bom 
s tem zelo koristna.''  
 

ZGODBA – Direktorjeva tajnica sreča 
njegovo ženo: ''Sem zelo vesela, da sem 
vas spoznala. Tako bom lahko slišala 
zgodbo z druge strani.'' 
 

PONUDBA – Natakar: ''Vam je hrana 
bila všeč?'' – Gost. ''No ja, sem že bolje 
jedel. '' – Natakar: ''Morda res, toda ne 
pri nas.'' 


