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BITI LJUBLJEN IN LJUBITI  
  

   Božja postava je beseda ljubezni. Na 
vprašanje, kako doseči nebesa je Jezus-
ov odgovor kratek: ''Ljubi bližnjega kot 
sebe.''  Jezus predpostavlja, da človek 
ima sebe rad, da sebi želi dobro.  
   Ob tem pa se velja vprašati: kaj 
pomeni ''ljubiti'' in kdo je ''bližnji''.  
 

  
 

   Ljubiti sebe je že prvo dejanje 
vere. Mi smo lahko prijazni, 
ljubeznivi zato, ker smo od Boga 
ljubljeni brezpogojno in zastonjsko. 
Ravno Božja ljubezen nam daje 
dostojanstvo od začetka našega 
obstoja. Ko sprejmemo Božjo 
ljubezen, postanemo sposobni 
ljubiti tudi bližnje. Bolj, ko človek 

sprejema Božjo ljubezen, bolj je 
sposoben tudi sam ljubiti. 
    Ljubezen do bližnjega se kaže v 
dveh smereh. Prva je ta, da se mi 
približamo drugemu, ga nagovo-
rimo in storimo dobro kot Sama-
rijan. Druga smer ljubezni je v 
tem, da drugemu dovolimo, da se 

približa nam, da ga poslušamo in 
zajamemo s pozitivno držo.  
   Jezus ni vseh telesno ozdravljal, 
vse pa je poslušal, jih spodbujal, 
in poučeval.  
   In kdo je bližnji? Judje so imeli za 
bližnje le pripadnike svojega 
ljudstva. Že stara zaveza jih uči 
preseči te meje (postavil sem te za luč 
narodom  Iz 49,2), po ap. Pavlu pa 
Gospod pove, da ''ni več ne Juda ne 
Grka, ne sužnja, ne svobodnega […] 
vsi so eno v Kristusu'' (Gal 3,28).  
   Prepustiti se, da nas prežema 
Božja ljubezen pomeni usposobiti 
se, za tako brezmejno ljubezen do 
bližnjih.  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA -   sv. maše so vse dni v cerkvi  

NEDELJA, 10. 7.  

15. MED LETOM  

7.30 -  za žive in rajne farane  

10.30 - v zahvalo 

PONEDELJEK, 11. 7.  
18.30 - za blagoslov v družinbi (Gungl)  

molitev za sinodo Benedikt, opat, zav. Evrope 

TOREK, 12. 7. 
18.30 za + Marijo Rebolj (obl) 

 molitev za sinodo Mohor, škof in Fortunat, 
diakon, mučenca 

SREDA, 13. 7.  
18.30 

za + Terezijo Mohorko 
molitev za družine -  Henrik (Hinko) , cesar 

ČETRTEK, 14. 7.   
18.30 

za + Anko Jagarinec 
molitev za duhovne poklice Kamil de Lelis, duh. 

PETEK,  15. 7.  18.30 
za + Alojza Megliča 

 češčenje Najsvetejšega.  Bonaventura, šk, cer. uč. 

SOBOTA, 16. 7.  
18.30 za + Janjo Muršec - Štabuc 

Karmelska Mati Božja 

NEDELJA,  17. 7.  
 

16. MED LETOM 

7.30  za žive in rajne farane 

10.30  za + Anteja Crnjaca 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 10. 7.   
15. med letom 

9.00 za + Marijo Čuček 

NEDELJA, 17. 7.  
16. med letom 9.00 za + Marijo Jakolič 

KAPLJICA ROSE  

Svojega bližnjega  
je treba ljubiti;  

ostale je enostavno,  
oni so daleč. 

Henri Jeanson 

 

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 
 

»Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z 

vsem srcem in vso dušo, in vso močjo, in svojega bližnjega kakor 

sam sebe.« – Jezus mu je rekel: »To izvršuj in boš živel.«  
Lk  10,26-28 
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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 !  
 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 
pred Najsvetejšim bo v četrtek, 14. 7. 
ob 18h.  
 

  V VEČNOST STA ODŠLA 
AVGUŠTINA LIDIJA KERMEL iz Skok; 
ANDREJA VINCEKOVIČ iz Hot. vasi. 

 Molimo zanju! 
 

PASTORALNA SPODBUDA župnijam  

V nedeljo,10. julija ob 15.00 uri, bo 
v cerkvi Svetega Rešnjega 
Telesa v Mariboru, srečanje z 

evangelizatorjema iz ZDA. Z 

nami bosta Peter Herbeck in 

Donald Turbitt. Na programu je 

slavljenje, oznanjevanje, priložnost 

za spoved in sveta maša. 
Katoliška karizmatična prenova 

 
 UTRINKI  Z  ORATORIJA 

 

Ta teden smo otrokom različnih 
starostnih skupin predstavili 
Ignacija Lojolskega. Zjutraj smo se 
zbrali ob 9 uri in skupaj zapeli 
oratorijsko himno in zmolili jutranjo 
molitev. Sledila je igra, v kateri smo 
predstavili Ignacijevo življenje. Ta 
vitez je po Božji ''milosti'' bil ranjen, 
toda to je bila zanj pot odkritja 

Božje veličine. Hotel je postati 
Jezusov vitez, in tako ga je pot 
vodila v duhovništvo in ustanovitev 
redovne družbe Jezuitov, ki je že pet 
stoletij v zvesti službi Cerkve za 
utrjevanje vere.  
 Pri katehezah je vedno prijetno, saj 
skozi igro in pogovor odkrivamo 
zelo zanimiva dejstva o našem 
življenju – tokrat ob sv. Ignaciju. 
Seveda ni manjkala malica, za 
katero so vedno poskrbeli starši z 
mnogimi vrstami peciva. Okrepčani 
smo se razdelili v delavnice v 
katerih smo ustvarjali in športali. Za 
tem smo imeli kosilo in velike igre.  
 

   
 

 V sredo smo šli na izlet v Bioterme, 
kjer smo se v vročem dnevu prijetno 
ohladili. ''Izlet'' je bil tudi romanje, 
zato smo se s kopališča podali v 
Juršince, kjer smo v lepo urejeni 
župnijski cerkvi sv. Lovrenca dali 
čast Bogu, se v molitvi duhovno 
okrepili, za tem pa z obilno malico 
okrepili še naša telesa.  
   Tudi četrtek je bil zelo pester dan. 
Obiskali so nas gasilci. Predstavili 
so nam njihovo delo, ki je eno samo 
reševanje ljudi (požari, poplave, 
neurja, prometne nesreče…). Skratka, 
spoznali smo, da gasilci vedno 

priskočijo na pomoč človeku, ki je v 
stiski. V veliko veselje pa nam je 
bilo, da so nas v košari tudi dvignili 
visoko v nebo.  

V petek smo 
animatorji 
pripravili 

zabavni večer, 
otroci pa so 
lahko prespali 
v Maranati. 
Oboje je 
otrokom bilo v 

veliko veselje. Oratorij smo 
zaključili v soboto s sveto mašo. 

Nuša Verkuš 
 

 

VZEMI SI ČAS,  

             ko ne boš imel druge skrbi 

kot molitev. 

Vzemi si košček časa, da ga 

posvetiš Bogu, rezerviraš samo 

zanj, se obrneš k  Njemu,  

iz obličja v obličje,  

v popolni izročitvi samega sebe.  
 

Vzemi si čas, da pri Njem iščeš 

pogum za napredovanje po 

zahtevni, izpostavljeni poti 

začrtani z Evangelijem.  

 Odpri dlani in reci: ‘’Tukaj sem , 

da Ti izročim vse kar sem in vse 

kar želim postati.’’  
 

Vzemi si čas, da dvigneš pogled in  

Ga nagovoriš: ‘’Tukaj sem, pred 

Teboj, poln zaupanja  in upanja na 

Tvojo luč.’’   
 

Vzemi si čas, da Bogu 

pripoveduješ o našem življenju, o 

naši smrti, o naši ljubezni, o naših 

sanjah, naših stiskah,  

govori mu o našem veselju, na 

katerega tako upamo in o našem 

bivanju, ki išče ravnotežje  med 

lepoto in stiskami… in mu povej: 

‘’Ti si moja trdna skala na katero 

se opiram.’’ 
https://croire.la-croix.com 

 
 

MISEL TEDNA 

Ne bodite v skrbeh za nobeno 

stvar, toda prepustite 

Božji previdnosti vse, 

česar ne morete storiti 

sami.          Sv. Ignacij Loyolski 

 
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

ZDRAVNIK – ''Gospod Novak, ali Vaš 
sin še vedno študira medicino?  Zdaj pa 
mora biti že v zelo visokem letniku.'' –
''Ja, vzel si je čas, ker imajo pacienti v 
starejše zdravnike več zaupanja.'' 
 

PREVIDNOST – Gost: ''Natakar, kaj 
dela vaš palec na moji klobasi?!'' – 
Natakar: ''Iz previdnosti, gospod, da 
klobasa še tretjič ne pade na tla.'' 
 

NAPETO – ''Kako se počutite v vaši 
službi?'' – ''Izredno napeto.'' – ''Res? 
Zakaj pa?'' – ''Do danes še nisem 
ugotovil zakaj sem sploh tam.'' 


