
31. julij 2022 

4 1 

18. med letom  

 
 

ZAKLAD, KI NE PROPADE  
 

   Besedo 'nečimrnost' lahko razumemo 
kot občutje samozadostnosti in napuha. 
V sv. pismu to označuje poveličevanje 
minljivih dobrin, ker so pa brez trdnih 
temeljev in so obsojene na propad.  
   Minljivosti je zapisano naše zeme-
ljsko življenje in vse dobrine tega sveta. 
Zato Božja beseda odločno pove, da je 
nespametno te minljive reči postavlajti 
na prvo mesto človekovih prizadevanj.  

 

 
 

   Ko neki človek želi Jezusovo 
posredovanje za delitev dediščine, 
mu Gospod  mirno odvrne: ''Kdo me 
je postavil za delivca dediščine?'' 
Jezus se posveča dajanju smisla 
celotnemu človekovemu življenju, 
ne le zemeljski epizodi.  
   Vsi smo nekako podvrženi skuš-
njavi, da bi ocenjevali človeka po  

njegovem imetju in vplivu v svetu. 
Bog gleda drugača. Poslovnežu, ki 
hoče podreti kašče in narediti večje 
za velike zaloge, se posmehuje. ''Kar 

si spravil, čigavo bo?'' Tako se zgodi 
s človekom, ki ima bogastvo sveta, 
ne pa bogastva v Bogu.  
   Bogastvo v Bogu je ljubezen; 
očem nevidna, vendar človeka 
upodablja po Bogu. Preko delo-
vanja za pravičnost, lajšanja bole-
čin bližnjemu ter preko molitve 
človeka povezuje z Bogom in mu 
omogoča vstop v Božje območje.  
   Tisti, ki čas porabijo za užitke in 
''poslovno uspešnost'', in jim 
''zmanjka časa'' za molitev, sv. 
mašo, pomoč sočloveku, sodelo-
vanju v župniji itd., so reveži. 
Taki so v veliki nevarnosti, da 
izgubijo večne dobrine.  
   Jezus ne prezira materialnih 
dobrin, obsoja pa njihovo napa-
čno uporabo, ko na lestvici 
vrednot izpodriva Boga. 

 župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA -    

NEDELJA,  31. 7.  
 

18. MED LETOM .  

7.30 -  za žive in rajne farane  

10.30  za +  Ivana Edšida 

PONEDELJEK,  1. 8  
18,30 za + Iveka Fingušta Alfonz Ligvorij, šk, cer uč 

TOREK, 2. 8. 
18.30 za + Mitjo Deleja 

Porcijunkola 

SREDA, 3. 8.  
18.30 

za + Štefanijo in Jožefa Bedenik ter  
        Moniko in Jožefa Kosec  Martin,  menih 

ČETRTEK, 4. 8.   
18.30 

za + Franca in Marijo Ribič 
 molitev za duhovne poklice Janez M. Vianney, arški žup 

PETEK,  5. 8. – prvi petek 
18.30 

za + Josipa in Agato Pintar 
pobožnost prvega petka Marija Snežna  

SOBOTA,  6. 8 – prva sobota 

18.30 
- za blagoslov v družini (Gungl) 

 

pobožnost prve sobote 
JEZUSOVA SPREMENITEV 
NA GORI 

NEDELJA,  7. 8.  

19. MED LETOM   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30  za + Terezijo Mohorko 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 31. 7.   
17. med letom 

9.00 za + Lidijo Avguštino Kermel (osmina) 

NEDELJA, 7. 8.  
18. med letom 9.00 za + Janeza Vidoviča 

KAPLJICA ROSE  
 

 Lahko imaš denar,  
pa nimaš miru v srcu, 

lahko pa si brez 
denarja, pa imaš  

v srcu mir.  
 

www- Adoredieu,  
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18. NEDELJA MED LETOM 

 ODLOMEK  IZ  BOŽJE BESEDE 
 

Jezus mu je odvrnil: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali 
delivca čez vaju?« In rekel jim je: »Glejte in varujte se 

 vsake lakomnosti; zakaj življenja nima nihče  
iz obilice svojega premoženja.«                  Lk  12,14-15 
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 18. med letom  18. med letom 
 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: bo v 
ponedeljek, torek in 

sredo od 7.30h - 8.30h v 
cerkvi.  
Vabljeni k molitvi za 
osebni blagor, za blagor 

župnije in sveta !  
 
 

NA PRVI PETEK – bo obisk bolnikov 
in obhajilo na domu po običajnem redu. 
Vabljeni k pobožnosti prvega petka po 
večerni sv. maši.  
 

DAROVANJE NA DOBROVCAH  
Prihodnja nedelja je prva v mesecu, 
vernike vabimo k darovanju za 
gradnjo veroučne hiše.      Boglonaj! 
 

SLIVNIŠKI  MLADI  V  TAIZÉJU 
 

-nadaljevanje- 
 Prosti   čas 
v sredo 

smo 
izkoristili 

za obisk Romarskega središča Paray 
le Monial, kjer je sestra Marjeta M. 
Alacoque l.1673 prejela razodetje o 
čaščenju Jezusovega srca. Tam smo 
priporočili Jezusovemu srcu nas in 
naše bližnje. Močno nas je navdušila 
mogočnost cerkva tega mesta.  
   V sredo smo se po kratkem 
romanju sestali tudi z bratom 
Andražem, ki je v preteklosti že 
obiskal našo župnijo. V četrtek smo 
dan začeli s sv. mašo in ga nada-
ljevali s Svetopisemski skupinami, 
kjer sta se naši skupini združili in 

tako smo skupaj premišljevali Sveto 
pismo v naravi blizu potoka.  
   Tudi v četrtek smo izkoristili 
prosti čas in obiskali bližnje mesto 
Cluny, kjer je do začetka Francoske 
revolucije deloval za papeštvo zelo 
pomemben in vpliven samostan. Po 
vrnitvi smo se ob igrah družili z 
mladimi iz drugih dežel in tako 
utrjevali vezi in prijateljstva, ki smo 
jih spletli tekom tedna. Zvečer smo 
se še zadnjič v Oyaku družili z 
vrstniki in se od njih poslovili, saj 
nas je v petek ob 5h zjutraj čakala 
zahtevna pot za vrnitev domov.  
  Na poti domov smo obiskali tudi 
Ženevo v Švici. Z ogledom mesta, 
Ženevskega jezera in s kavo  smo 
pridobili moči za na pot. V Italiji 
smo romanje utrdili s sv. mašo na 
parkirišču, kar je pritegnilo 
pozornost drugih. Postanek smo 
naredili še v Palmanovi, zgodovin-
skem italijanskem mestu  iz 16. stol, 
ki ga obkroža devetkotno obzidje in 
vanj vodi troje vrat. V centru mesta 
 
 

 
 

smo se v čudoviti cerkvi poklonili 
Mariji. Ker je bilo vroče, je g. 
župnik poskrbel, da nismo šli žejni 
naprej . Domov smo se vrnili v 
poznih večernih urah. 
   Od romanja smo marsikaj odnesli.  

Našemu mlademu organistu Urbanu 
so najbolj ostale v spominu taizejske 
molitve, katere so sestavljali spevi, 
Božja beseda in premišljevanje. 
Timotej ob molitvah ohranja tudi 
spomin na popoldanski čaj, katerega 
se je udeležilo veliko mladih in čaj 
je bil neverjetno dober. Matevžu je 
pustila pozitivnen spomin spoved, 
ki je potekala v angleščini, saj ga je 
zelo presenetila odprtost in priprav-
ljenost španskega spovednika za 
pogovor. Meni je ob vsej duhovnosti 
ostala v spominu še večerja, ki smo 
jo delili, saj sem komaj tu videl kaj 
pomenijo visoke številke, ko je treba 
nahraniti številna lačna usta. 

 

 
  Romanje v Taize je res nepozabna 
izkušnja, saj si priča veri več tisočih 
src, kar te dodatno utrdi v veri in ta 
trenutek bi rad izkoristil, da bi se 
zahvalil g. župniku Jožetu in 
ostalim, ki so nam to romanje 
omogočili.                          Nejc Hedl 

 

 
 

GOSPOD, OBVARUJ NAS,  

da bi v molitvi in prošnji iskali 

zadovoljstvo po naših osebnih 

željah in čarobno rešitev težav.  
 

Predvsem nas nauči ljubezni;  

da bomo Tebe ljubili kot Očeta  

in nenehno iskali Tvojo voljo. 
 

Varuj nas, da se ne bomo 

nedejavno prepustili usodi  

in se umaknili nalogam,  

s katerimi se je treba spoprijeti.  

Daj nam zaupanje 

kot ga ima otrok, ki dobro ve,  

da ga Oče ne bo pustil  

brez tega kar potrebuje.  
 

Ti želiš pogovora z nami,  

in se veseliš, ko podarjaš tisto,  

za kar te prosi verno srce.  
 

Gospod, brez prestanka  

nate naslavljamo prošnje,  

toda ne znamo sprejemati,  

kar nam želiš podariti… 

Okrepi našo vero, povečaj naš 

pogum, da se bo Tvoja volja  

lahko izpolnila v našem življenju 

na zemlji in v nebesih. 
www Cursillos-ca  

 
 

  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

DELO – ''Prav nič me ne moti, da 
moram iti na delo. Toda osem ur čakati, 
da lahko spet grem domov, to mi je pa 
zelo naporno.'' 
 

VODA – Učiteljica vpraša Mihca: ''Kaj 
je to izkoriščanje vodne energije?'' – 
Mihec: ''To je, ko mama joka tako 
dolgo, da ji ata kupi novo obleko. 
 

MAŠČOBE v telesu se pri 26-tih letih 
začnejo razgrajevati. Kako to, da 
maščobne celice ne vedo nič o tem.  


