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MOLITEV, SETEV IN ŽETEV  
  

   Jezus s poslanjem 72 učencev na mi-
sijonsko pot pokaže na našo krščansko 
odgovornost. ''Molite,'' je Njegovo 
resno naročilo Cerkvi pred potrebo po 
duhovnih poklicih. Z molitvijo Cerkve 
hoče usposobiti svoje ude za ozna-
njevanje. Po molitvi naj poslani 
postanejo ''ovce'', saj takega poslan-
stva ne more zaupati ''volkovom''.  
 

 
 

   Naša molitev ni le čas, ki ga 
preživimo v cerkvi, ampak je 
trajna drža srca, da bi drugi ob 
nas začutili Kristusovo ljubezen.  
   Jezus ob poslanju 72-tih ne navaja 
seznama verskih resnic, ki jih je 
treba oznaniti, ampak naroči pravo 
krščansko življenjsko držo, pred 

vsakim človevkom, ki ga bodo 
srečali. Iz te drže bodo ''neverni'' 
začutili Božji mir in spoznali, da ta 
mir ne izvira iz človeka, ki so ga 
srečali, ampak iz Boga, s katerim je 
ta človek notranje povezan.  
   Ohranjanje molitvenega duha tudi 
zunaj cerkvene stavbe, ali po 
izrekanju molitvenih obrazcev v 
domači hiši, je bistvena, saj bo 
vernika obvarovala, da se ne bo 
''prelevil v volka'', ki več ne more 
biti oznajevalec. 
 

   Današnji svet potrebuje miru, 
pa ne tistega, ki bi ga nekateri radi 
prinesli z orožjem (orožje itak ne 
prinaša miru, pač pa sovraštvo). Svet 
potrebuje miru, ''ki ga svet ne 
more dati''. Za ''zalogo'' tega 
miru poskrbi Jezus, za ''dostavo 
do potrošnika'' pa kliče oznanje-
valce, tako duhovnike kot laike. 
Enim in drugim pa za sodelovanje 
zagotavlja radost nebes.  

Jezus, hvala za zaupanje! 
župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA -   sv. maše so vse dni v cerkvi  

NEDELJA,  3. 7.  

14. MED LETOM  
Nedelja Slovencev po svetu 

7.30 -  za žive in rajne farane  

10.30 za +  Brigito Fingušt 

PONEDELJEK, 4. 7.  
18.30  za + Alojzijo Malek 

molitev za sinodo Urh (Ulrik, Uroš), škof 

TOREK, 5. 7. 
18.30 za + Katarino Žigart 

 molitev za sinodo 
CIRIL IN METOD,  
slov. apost.  -   Sozav. Evrope 

SREDA, 6. 7.  
18.30 

za + Hermino Zabret 
molitev za družine -  Marija Goretti, muč 

ČETRTEK, 7. 7.   
18.30 

za + Marijo Kotnik in Huga Kotnik  
molitev za duhovne poklice Anton Zaccaria duh.  

PETEK,  8. 7.  
18.30 

za + Stanislava Kovačiča in starše ter  
   starše Fekonja, brata Ernesta in njegovo 
   družino.               češčenje Najsvetejšega.  

Prokopij, Palestinski, šk. muč. 

SOBOTA, 9. 7.  
18.30 za + Brigito Fingušt 

Avguštin Zhao in kitaj. muč. 

NEDELJA,  10. 7.  
 

15. MED LETOM 

7.30  za žive in rajne farane 

10.30  - v zahvalo 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 3. 7.   
14. med letom 

9.00 za +  Julko Jagarinec 

NEDELJA, 10. 7.  
15. med letom 

9.00 za + Marijo Čuček 

KAPLJICA ROSE  
 

Če se odločimo, da bomo občudovali 
veličino in lepoto stvarstva, bomo 
spoznali, da je Stvarnik popoln.  

 

Esther Johnson  

 

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

 

e-pošta: soemen.joze@gmail.com  
031 590 556;  ℡: 02 60 54 02; 

 

  splet: www.mc-maranata.com;    
 

odgovarja: Jože Šömen, župnik 
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 ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

»Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda 
žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite!  

Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.«  
Lk  10,2-3 
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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!  
 

ORATORIJ  na temo ZA BOŽJO 
SLAVO, ki se nanaša 
na sv. Ignacija 
Lojolskega, bo od 
ponedeljka 4. do 

sobote 9. julija.  
Program je vsak dan od 9h do 16h 
(varstvo otrok od 7h naprej). 

 

Mame, babice in druge gospodinje 
prosimo, če v dneh oratorija lahko 

prinesejo kaj peciva.  
 

NOVA  KRISTJANKA 
DORA JURJEC iz Skok. 

 Srečnim staršem čestitamo! 
 

ŽIVLJENJE PRED ROJSTVOM  
  

   Zakon, ki je na območju ZDA 
dovoljeval splav, je vrhovno sodišče 
sprejelo 21. 1. 1973, k čemur je  
močno prispevala gospa Norma 

McCorvey bolj znana 
pod imenom Jane Roe 
in tako je ta zakon bil 
zaznamovan z njenim 
imenom. 

   Ga. Norma je vzpostavila stik s 
Cerkvijo in leta 1995 postala kato-
liška kristjanka. Poudarila je, da je 

glede splava bila zavedena in ni prav 
vedela za kaj gre. Sledila so leta 
njenega prizadevanja, da bi ta zakon 
bil razveljavljen (glej SŽL Št 5/2016). 
Ga. Norma je umrla leta 2017. 
   Po dolgih razpravah je 24. 6. 2022 
vrhovno sodišče ta zakon razvelja-
vilo in zadevo splava dalo v pristoj-
nost posamezne zvezne države.  
   V moči novih pristojnosti se v 
nekaterih državah, n.pr. Missouri, že 
pripravljajo na prepoved umetne 
prekinitva nosečnosti.  
 

 
 

   Za množice kristjanov je to vesela 
novica in jo razumejo kot sad 
molitev, ki so jo 49 let glede tega 
perečega vprašanja opravljali verni-
ki različnih krščanskih skupnosti. 
 

    Pastor Billy Graham, ena najbolj 
vplivnih osebnosti med evan-
geljskimi kristjani je rekel: ''Zakon 
Roe v. Wade je v 49 letih, kar je bil 
v veljavi, povzročil 63 milijonov 
splavov. Na žalost razveljavitev 
zveznega zakona še ne pomeni 
konec problema, ampak se »bitka« 
prestavlja na podije posameznih  
držav. V molitvi bomo vztrajali.'' 
   Skupno izjavo sta dala katoliška 
nadškofa: msgr. José H. Gomez 
nadškof iz Los Engelesa, predsednik 

ameriške škofovske konference in 
msgr. William E. Lori, nadškof iz 
Detroita, pri škofovski konferenci 
zadolžen za varovanje življenja. V 
izjavi poudarjata, da Amerika 
temelji na resnici, da ima do 
življenja, ki ga daje Bog, pravico 
vsak človek. Ta resnica je bila 
skoraj 50 let močno zanikana. 

Vrhovnemu sodišču 
se zahvaljujeta, da 
so legalizirali pravi-
co do življenja 
nedožnim človeš-
kim bitjem. Hkrati 

nadškofa vabita k molitvi za 
blažitev krivic, ki so bile narejene in 
na gradnjo družbe dialoga, ki jo bo 
prežemala prava ljubezen.   

 

Vir: www.infochretienne.com, 24. 6. 2022 

 
 

 

GOSPOD, PREJELI SMO  
 

častno ime KRISTJANI,    

kar pomeni, da pripadamo Kristusu, 

da živimo po njem in zanj.  
 

Toda naša pot spreobrnjenja  

je dolga in polna bojev 

v katerih se vedno ne znamo prav 

odzivati, kajti še vedno smo 

navezani na nas same.  
 

Razširi naša srca, da bolj in bolj  

zahrepenimo po Tebi in dosežemo 

dobrine, ki so samo v Tebi.  

Napolni nas s Svetim Duhom,  

da bomo zmožni najti in sprejeti 

kar je Dobro, da bomo  

mogli sprejeti Ljubezen.   
 

Brez Tvoje milosti smo izgubljeni,  

brez Tvojih zakramentov prazni,  

brez Tvoje Cerkve samotarji,  

brez Marije in svetnikov,  

ki so hodili pred nami po poti 

zmage, smo preslabotni. 
 

Gospod, poglej danes na naše 

globoko hrepenenje;  

pritegni nas k sebi,  

osvobodi nas suženjstva, 

naredi nas svobodne v Tebi. 
ephata, cursillos-ca 

  
 

MISEL TEDNA 

Ko se oziram v nebo, 
čutim nizko 

vrednost zemlje. 
Sv. Ignacij Loyolski 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

DEDNOST – ''Žal  mi je, g.  Novak, več 
ne morem storiti. Vaša bolezen je 
dedna.'' – G. Novak: ''Gospod doktor, 
torej račun pošljite mojemu očetu.''  
 

ZAČARANO – ''To je kot začarano. Na 
lotto spet niti ene številke nisem imel 
prav,'' se huduje oče. - Sin: ''Očka, ne 
vznemirjaj se. Meni se je enako zgodilo 
pri matematični nalogi.'' 
 

ZDRAVNIK pacientu: ''In sedaj narišite 
krog z zaprtimi očmi.'' – Pacient: ''Toda, 
gospod doktor, saj krog nima oči.'' 


