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BOG  IMA  REŠITEV 
 

  Trpljenje pravičnega je človeku večna 
neznanka in prav tako smrt. To je že 
davno doživljal trpeči Job, ki Bogu 
''očita'', pa vendar mu zaupa. 
   Jezus na vprašanje trpljenja z besedo 
ne odgovori, toda stori veliko več: sam 
vstopi vanj. Pavel je to razumel, ko je v 
posnemanju Kristusa hotel postati 
služabnik vseh – 'vsem postati vse'. 
 

 
 

   Ob trpečem Jobu Bog izpričuje, da 
ne želi zla, niti sorazmerno majhne 
težave ne, kot je vročina Petrove 
tašče. Jezus se ji je približal, se je 
dotaknil z roko in je ozdravela.  
   Jezusov dotik je več kot 'prijeti za 
roko', to je njegov spust do korenine 
bolečin, 'v predpekel', do izvora zla.  
Jezus ne 'modruje' o zlu, pač pa se 
ga loti in se bojuje z njim. 

Njegov osebni spopad z zlom se vidi 
v tem, da Petrovo taščo prime za 
roko, da vstane; mrtvo deklico 
prime in jo dvigne. To so besede, ki 
se uporablajo za njegovo lastno 
vstajenje. Tam, kjer se uveljavlja 
trpljenje in smrt, vstopi on sam, da 
tisto 'pomanjkanje življenja' 
napolni s svojo navzočnostjo.   
   Potem gre v drugi kraj, kjer 
''oznanja evangelij življenja''.  
   Jezusovo oznanilo je beseda, ki 
daje življene. Ravno zato, ker je 
njegova beseda vir življenja, je 
evangelizacija v prvi vrsti 
prinašanje upanja. To je nenehni 
duhovni boj, kajti nasprotnik 
brez prestanka seje obup, hoče da 
bi mi bili ''ob-up'', torej brez naše 
duhovne naravnanosti na Jezusa, 
ki je neizčrpni vir polnega 
življenja. Stik z Jezusom, tudi 
telesni stik, imamo vedno v 
zakramentih, zato imajo obredi 
poseben pomen.  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše so v cerkvi  na 30m²  ena oseba oz. gospodinjstvo 

NEDELJA, 7. 2. 
5. MED LETOM  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 
za + Janeza in Antonijo Auguštin ter  
        Borisa Auguština 

PONEDELJEK, 8. 2. 
17.30 za + Agato Pintar Hieronim Emiliani,  

TOREK, 9. 2.  
17.30 

za + Slavka in Marijo Marčič 
 molitev za misijone Apolonija, dev. muč 

SREDA, 10. 2.  
17.30 

za + Marka Žuraja 
 molitev za družine Sholastika, red. 

ČETRTEK, 11. 2. 7.00 - za bolnike                         (na FB) 

Lurška Mati Božja – 
Svetovni dan bolnikov 

17.30 
za + Franca in Majdo Gerečnik 

molitev za duhovne poklice 

PETEK, 12. 2.  
17.30 

za + Anteja Crnjaca 
češčenje Najsvetejšega Feliks, opat 

SOBOTA, 13. 2.  7.00 - za rešitev iz epidemije                 (na FB) 

Jordan Saški, red 17.30 za + Valentina in Ano Kraner ter sorodnike 

NEDELJA, 14. 2.  7.30 - za žive in rajne farane 

6. MED LETOM  10.30 za + iz družine Žumer 

D O B R O V C E  -  maše z ljudstvom – na 30m² ena oseba oz. gospodinjstvo 

NEDELJA, 7. 2.  

5. med letom 
9.00 za + Andreja Pahiča 

SREDA,  10. 2.  16.30 za + Branka Pahiča 
NEDELJA, 14.  2.  

6. med letom 9.00 za + Marijo in Henrika Prevolnik 

KAPLJICA ROSE  
 

Jezus lahko spremeni  

tvoje stanje, 

toda potrebno je, 

 da mu zaupaš. 
 

www: adoredieu 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

 
e-pošta – soemen.joze@gmail.com  

031 590 556; ℡: 02 60 54 021 
℡ Maranata  059 171 830  

splet: www.mc-maranata.com; 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
Leto 20, številka 7 7. februar 2021 

PETA  NEDELJA  MED  LETOM 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Jezus je prišel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom napótil v Simonovo 

in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična,  

in brž so mu povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil.  

Vročica jo je pustila in ona jim je stregla.               Mr 1, 25-27 
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SVETE MAŠE  - se lahko udeleži 
na vsakih 30m² ena oseba ali več 
oseb istega gospodinjstva.   

Češčenje Najsvetejšega 
od 8h do 9h je v 
ponedeljek, torek in 

sredo. Verniki vabljeni 
k temu 'dežurstvu 

molitve', vsaj za pol ure.   
V četrtek in soboto bo sv. maša ob 

7h zjutraj na FB. 
 

   V VEČNOST SO  ODŠLI 
ANTON FIJAN iz Hotinje vasi, 
VERA BRDNIK iz Radizela in  
ANDREJ HENTAK iz Slivnice.  

Molimo zanjo! 
 

PRAZNIK LURŠKE MATERE 
BOŽJE, 11. februar 
Iz poslanice papeža Frannčiška  

za svetovni dan bolnikov. 

Eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste 

bratje. (Mt 23,8).  Odnos zaupanja je 

temelj nege bolnikov. 
Dragi bratje in sestre! 

   Svetovni dan 
bolnikov, ki ga 
obhajamo na god 
Lurške M. Božje, je 
primeren trenutek, da 
posvetimo pozornost 
bolnikom in tistim, ki jim pomagajo. 
 

   Pomislimo na tiste, ki po svetu 
trpijo zaradi koronavirusa. Vsem 
ubogim in odrinjenim, izražam 
duhovno bližino in jim zagotavljam 
skrb in ljubezen Cerkve. 
  1. Tema tega dneva je vzeta iz  ev- 

angeljskega odlomka, v katerem 
Jezus graja hinavščino tistih, ki 
govorijo, pa ne delajo (prim. Mt 23,1-12). 
Kadar se vera skrči na sterilne 
besedne vaje, ne da bi se vključila v 
zgodovino in potrebe drugega, se 

izgubi skladnost 
med izpovedano 
vero s stvarnimi 
izkušnjami. 
 

   2. Ko zbolimo, 
čutimo svojo ranljivost, istočasno 
pa prirojeno potrebo po drugem. 
Stanje ustvarjenosti postane še bolj 
jasno, ko očitno doživljamo svojo 
odvisnost od Boga. 
 

   3. Bolezen ima vedno obraz, in 
ne samo enega: ima obraz vsakega 
bolnika in bolnice, tudi tisti, ki se 
čutijo nepriznani, izključeni, žrtve 
družbenih krivic, ki zanikajo 
njihove osnovne pravice. Pandemija 
je razkrila mnoge neprimernosti 
zdravstvenih sistemov in pomanj-

kljivosti pomoči bolnim. 
 

   4. Za dobro zdravljenje 
je ključen odnos s katerim 
pristopimo k bolnemu 
človeku. Gre za vzposta-
vitev odnosa zaupanja, 

spoštovanja in iskrenosti med 
tistimi, ki so potrebni zdravljenja in 
tistimi, ki jih zdravijo.  
   5. Zapoved ljubezni, ki jo je 
Jezus zapustil svojim učencem, 
dobi svojo konkretno uresničitev 
tudi v odnosu z bolniki. 

   Vse bolnike, zdravstvene 
delavce in tiste, ki se 
žrtvujejo za trpeče, 
izročam Mariji, 
Materi usmiljenja in 
Zdravju bolnikov. 

 Papež Frančišek 
 
 
 

GOSPOD, ŽELEL SI VSE 
 IN JAZ SEM TI DALA VSE.  

 

Rada sem brala, sedaj sem 
oslepela. Rada sem tekala 
naokrog, sedaj so moje noge 
paralizirane. Na pomladnem soncu 
sem rada nabirala rože, sedaj 
nimam več rok. Rada sem gledala 
lepoto mojih las in jih pustila, 
polzeti med prsti – vse po zaslugi 
mojega telesa. Zdaj sem skoraj 
brez las, namesto prstov so ostali 
togi konci kosti.  
 

Poglej Gospod, moje nekdaj blago 
telo, je postalo znakaženo.  
Toda, ne upiram se. Hvalim Te! 
Vso večnost ti bom izrekala 
zahvalo, kajti vem: če umrem  
v tej noči, vem, da je moje 
življenje bilo čudovito izpolnjeno. 
 

Iz Tvoje Ljubezni sem prejela  
več kot je moje srce želelo.  
O moj Bog, kako si bil dober do 
svoje male Veronike.  
Prosim te posebej za tiste,  

ki jih je okužila moralna 
gobavost, saj ta še bolj potlači 
človeka k tlom. Zanje se še 
posebej darujem v tišini,  
kajti moji bratje in sestre so.  
O Ljubezen moja, darujem Ti 
mojo telesno gobavost, da bodo 
čutili odpor do moralne gobavosti. 
 

Tvoja nebogljena 
hčerka sem; Oče, 
vodi me za roko, 
kot mati vodi 

svojega otroka.  
Stisni me na svoje srce, moj Oče, 
potopi me v globino svojega srca, 
da tam vso večnost prebivam z 
vsemi, ki jih imam rada.  
 

 

Sestra Véronika, obolela za gobavostjo 
 

www.moniales-op.ch/spiritualite/ 

 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

NADURE – ''Poslušajte, vi ste stari 29 
let in imate 30 let delovnih izkušenj… 
kako to gre?'' – ''Nadure, gospod,'' 
 

TAKSIST – Psihiatra se srečata: 
''Predstavljaj si: imam pacienta, ki ima 
idejo, da je taksist.'' – ''Zanimivo. In 
kako ga obravnavaš?'' – ''Spoh nič. 
Vsak dan me zastonj pelje domov.'' 
 

POŠTAR – Nekdanja kolega se 
serečata: ''Mislim, da mi je žena 
nezvesta.'' – ''Po čem to sklepaš?'' – 
''Preselili smo se iz Hamburga v Köln 
in imamo istega poštarja.''  


