16. med letom

17. julij 2022

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA - sv. maše so vse dni v cerkvi
NEDELJA, 17. 7.
16. MED LETOM
PONEDELJEK, 18. 7.

7.30

- za žive in rajne farane

10.30

za + Anteja Crnjaca

7.30 – 8.30

Elij iz Koštabone, diak., muč,
TOREK, 19. 7.

7.30 – 8.30

Arsenij Veliki, puščavnik
SREDA, 20. 7.

7.30 – 8.30

Apolinarij, šk, muč
ČETRTEK, 21. 7.

Danijel (Danilo) prerok
PETEK, 22. 7.

Marija Magdalena spokor.
SOBOTA, 23. 7.

- ni svete maše Češčenje Najsvetejšega
- ni svete maše Češčenje Najsvetejšega
- ni svete maše Češčenje Najsvetejšega

///

- ni svete maše -

///

- ni svete maše -

Brigita švedska, sozav. Evrope

18.30

za + Zvonka Primeca (osmina)

NEDELJA, 24. 7.

7.30

za žive in rajne farane

10.30

za + Ljubšo Grozdanova

17. MED LETOM . (Krištof)
Krištofova nedelja

DOBROVCE
NEDELJA, 17. 7.
16. med letom
NEDELJA, 24. 7.

17. med letom

9.00

za + Marijo Jakolič

9.00

- v dober namen

KAPLJICA ROSE

Eden največjih satanovih ciljev je,
da zruši naše molitveno življenje.
Njega ne skrbijo naši sestanki,
niti dobro opravljena dela,
če so ta brez molitve.
Toda on trepeta, kadar molimo.
Samuel Chadwick (metodistični pastor,+1919)
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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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16. NEDELJA MED LETOM
ODLOMEK IZ EVANGELIJA

»Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji
vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta,
skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je
izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.«
Lk 10,40-42

DAJATI ALI PREJEMATI
Dve sestri, Marta in Marija: ena, ki
dela, druga, ki posluša Jezusa. Njeno
poslušanje seveda sprejemamo kot
pravo držo pred Jezusom, toda to nas
lahko zavedae v misel, da sta si delo in
molitev v nasprotju. Ta Jezusov obisk v
Betaniji je vreden razmisleka.

Marta
je
aktivna in stori
vse kar je v
njeni moči, da
Jezusu izkaže
spoštovanje.
Jezus ta izraz
prijaznosti tudi
sprejema (Nekoč je Abraham sprejel
tri goste /podoba Presvete Trojice/, ki
so gostitelju Abrahamu izkazali tako
spoštovanje, da so celó čakali, ko je
zaklal in pripravil telička. Od njih je
Abraham potem dobil veliko obljubo
potomstva, kar se je tudi uresničilo).
Razumevanje evangelija iščimo v
prepletenosti molitve in dela.

Jezus reče Marti, da jo vznemirja
mnogo reči, medtem, ko je potrebna
ena reč – tista, ki jo je izbrala
Marija: poslušanje Jezusove besede.
Marta hoče Jezusu nekaj dati
(gotovo tudi svoje srce, toda opis meri
na materialni dar), Marija pa hoče

od Jezusa nekaj prejeti - njegove
besede. Dejansko je Marija
prejela Jezusa. Torej je Marija le
izbrala ''boljši del''.
Obe sta Jezusu izkazali dobrodošlico: ena v dajanju reči, druga
v sprejemanju Jezusa. Kaj pa
človek lahko daje drugo kot to,
kar je sam prejel od Gospoda?
Sprejem Jezusa je bogatejši v
molitvi, ki je poslušanje Božje
besede, kot v molitvi, ki pred
Gospoda polaga številne besede.
Ravno v molitvi poslušanja bomo
prejeli Božjega Duha, ki nas bo
vodil v Bogu všečno delovanje.
župnik
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ČEŠČENJE

16. med letom
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 !

ANIMATORJI V TAIZE Oratorij je
končan, upamo, da so otroci ohranili
spodbude za prijateljevanje z Jezusom.
Za letovanje od
ponedeljka
do
petka so bili samo
4
mladi.
Ta
skromna skupina
pa se je odločila, da se bo skupaj z
župnikom za 5 dni pridružila svetovnem koncilu mladih v Taizeju.
ŽUPNIK BO ODSOTEN od ponedeljka do petka. Med tednom svetih
maš ne bo, v nujnem primeru pa je na
razpolago g. Lojze Petrič, župnik iz
Hoč. V času župnikove
odsotnosti bo v župnišču
dežurstvo, tudi ponoči.
Župnijska pisarna bo
odprta vse dni od 8h do 10h, sicer pa
lahko pokličete gospo Marijo Meglič
na: 031 397 704.
KRIŠTOFOVA NEDELJA Prihodnja
nedelja
je
Krištofova, po
vsaki sv. maši
bo blagoslov
vozil
in
povabilo
k
darovanju za misijonska vozila.
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 V VEČNOST JE ODŠEL
ZVONKO PRIMEC iz Hotinje vasi.
Molimo zanj!

MIVA IN NJENA ZGODOVINA
Smrt prijatelja je bila potrebna, da
je nastala dobrodelna organizacija
MIVA. 22. marca 1927 je bila v
Kölnu ustanovljena organizacija
MIVA (Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft). Idejo za to je dal
Paul Schulte, ki so ga imenovali kar
“leteči pater”. Njegov najboljši
prijatelj, p. Otto Fuhrmann, ki je
odšel v misijone, je namreč v
Namibiji kot misijonar umrl za
malarijo. Ves teden so ga vozili na
lojteršnem vozu in potem še pet dni
nosili na ramenih do bolnišnice.

17. julij 2022
MIVA AUSTRIA Začela je delovati v
samostanu Lambach 22. oktobra 1949.
Njen ustanovitelj je bil pogumni in
požrtvovalni
laiški
delavec
Karl
Kumpfmüller.
MIVA SLOVENIJA
Na
misijonskem
sestanku v Tinjah na
Koroškem v oktobru 1986 je padla
ideja o samostojni organizaciji MIVA
Slovenija. Pokojni nadškof g. Alojzij
Šuštar je zadevo podprl in tako je leta
1987 začela ta dobrodelna ustanova
pod vodstvom Staneta Kerina svoj
zmagoviti pohod. MIVA Slovenija
izpelje večino svojih projektov preko
MIVA Avstrija.
www.missio.si/miva

VOZNIKOVA MOLITEV
(ta molitev je v eni kapelici počivališča
na avtocesti Stutgart - München)

Prišel je prepozno in naslednji dan je
umrl. To, da misijonarji nimajo za
pomoč sebi in drugim niti osnovnih
prevoznih sredstev, je patra Paula
Schulteja zelo prizadelo. Po Evropi
je začel iskati darovalce za nakup
misijonskih vozil. Ideja je obrodila
sadove in se širila naprej.
V Švici je začela MIVA delovati
leta 1932 in leto dni pozneje tudi na
Nizozemskem. Celo med vojno se
ta oblika pomoči ni prekinila.

Gospod Jezus, naredil sem
postanek, da molim pred Tvojim
križem. Predvsem se ti želim
zahvaliti, da si me pripeljal do
sem in nisem imel težav.
Pogosto sem bil v nevarnosti,
Ti pa si me varoval.
Seveda, za naprej imam veliko
reči za katere želim prositi.
V nadaljevanju moje poti naj
ohranjam pozornost in naj bom
potrpežljiv do voznikov, ki se ne

16. med letom
ravnajo po pravilih v prometu.
Naj ob njih ne precenjujem sebe.
Naj ohranjam nadzor tako nad
vozilom kot na samim seboj.
Naj vedno pravočasno opazim
nevarnost.
Daj mi, da ohranjam nadzor nad
mojo roko, brez neprimernega
prehitevanja.
Varuj me pred utrujenostjo za
volanom in pred raztresenostjo.
Predno nadaljujem vožnjo,
te prosim, da me blagosloviš.
Pripelji me do cilja - srečno,
brez nezgod in
naj mislim, da je vsaka tukajšnja
vožnja del poti, ki vodi k Tebi.
www.epecharleroi.be

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
''G. DIREKTOR, gosta v sobi 28 je
zajel smeh in se ne da umiriti. Ali naj
pokličem zdravnika?'' – Direktor: ''Ne,
preprosto mu pokažite račun.''
SLABA DRUŽBA – Žena: ''Kako to, da
si včeraj prišel tako pijan domov.'' Mož: ''Zašel sem v slabo družbo. Trije
smo si naročili zaboj piva, ampak
onadva sta bila abstinenta.''
POSKUS – ''Ali naj jaz poskusim?'' –

''Ne, pokvarim lahko jaz sam.''
ZMAGA – ''Očka, zakaj na spomeniku
zmage stoji kip ženske, ne moškega?'' –
''Sin, ko boš poročen, boš razumel.''
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