
24. julij 2022 

4 1 

17. med letom  

 
 

SPOZNANJE IZ MOLITVE  
 

   Tri popotnike, ki so namenjeni ''iti 
mimo'' Abrahamovega bivališča, on  
sprejme kot svoje gospodarje.  
     Ko goste ponižno in gostoljubno 
zadrži, dobi velike obljube in spozna 
navzočnost veličastnega Boga. 
 

Temu srečanju sledi Abrahamova 
molitev za Sodomo, kjer izkaže skrb 

za ljudstvo.  
Za njihovo 
rešitev hoče 

nekaj 
ponuditi. 

Začne z 
upanjem, na 50 pravičnih, kar Bog 
sprejme. Toda Abraham dvomi na 
toliko pravičnosti pri ljudeh in začne 
''barantati'': ponuja možnost 45 
pravičnih, potem 30 in končno 10.  
   V iskanju človekove pravičnosti 
Abraham omaga, toda to dru-
ženje z Bogom, ki je dejansko 
molitev, mu odpira obzorje člo-
veške slabosti, na drugi strani pa 

veličino Božje dobrote in njego-
vega usmiljenja. Bolj dolgo, ko v 
tej zaupni dŕži vztraja pred 
Bogom, bolj mu je vse to jasno. To 
spoznanje je tudi smisel molitve.  
   Prerok Jeremija pozneje napove 
enega pravičnega, ki bo rešil ves 
Jeruzalem (Jer 5, 1). To pa je napoved 
Jezusa, Pravičnega, ki bo rešil ves svet.  
 

   Po molitvi zahrepenijo tudi apo-
stoli. Jezusa prosijo: ''Nauči nas 

moliti.'' Jezus se odzove in v prvi 
vrsti poudari čaščenje Boga Očeta.'' 
Iz pristnega češčenja Boga prihaja 
spoznanje, da nam je darovano vse 
kar imamo. Hkrati Jezus spodbuja, 
da prosimo še stvari, ki se nanašajo 
na zemeljsko življenje. 
   Morda Bog ne bo delal po naših 
prošnjah, gotovo pa bo storil tako 
kot je za nas najboljše. Z iskreno 
prošnjo bo v nas raslo zaupanje v 
Boga, kar je pozitivni sad prave 
molitve in utrjevanje vezi z 
Bogom, ki vodi v večni blagor.  

                  župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA -   sv. maše so vse dni v cerkvi  

NEDELJA,  24. 7.  
 

17. MED LETOM . 
Krištofova nedelja 

7.30 -  za žive in rajne farane  

10.30  za + Ljubšo Grozdanova 

PONEDELJEK, 25. 7.  
18,30 

za + Janka in Katarino Mijavšek ter Franca 
        in Katarino Kager JAKOB STAREJŠI, apostol 

TOREK, 26. 7. Župnija Fram vabi k sv. maši ob 10h 

Joahim in Ana  starši D.M.  18.30 za + Romana Kranerja 

SREDA, 27. 7.  
18.30 

za + Ivana Bračko  
molitev za družine 

Gorazd in Kliment, učenca 
Cirila in Metoda 

ČETRTEK, 28. 7.   
18.30 

za + Jožefa in Kristino Uranjek 
 molitev za duhovne poklice Viktor, (Zmago), papež 

PETEK,  29. 7.  
18.30 

za + Marto in Jožeta Plešec 
češčenje Najsvetejšega Marta, Marija in Lazar 

SOBOTA,  30. 7.  
18.30 za + Magdaleno Beras Peter Krizolog, škof 

NEDELJA,  31. 7.  
18. MED LETOM   
(Ignacij Lojolski) 

7.30  za žive in rajne farane 

10.30  za + Ivana Edšida 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 24. 7.   
17. med letom 

9.00 - v dober namen 

NEDELJA, 31 7.  
18. med letom 

9.00 za + Lidijo Avguštino Kermel (osmina) 

KAPLJICA ROSE  
 

Že mlad sem bil presenečen, da kristjani,  
ki se obračajo na istega Boga, porabijo  

veliko moči za dokazovanje svojih stališč.  
Čutil sem torej potrebo po ustanovitvi  

skupnosti, ki bo gradila edinost.  
 

 Brat Roger Schutz,  

 

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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17. NEDELJA MED LETOM 

 ODLOMEK  IZ  BOŽJE BESEDE 
 

Abraham pa je rekel: »Glej, jaz, ki sem prah in pepel, sem si dovôlil 

govoriti z Gospodom. Mogoče jih petdesetim pravičnim manjka pet, …« 

Rekel je: »Ne bom ga uničil, če jih tam najdem petinštirideset.« Pa je spet  

spregovóril in mu rekel: »Mogoče se jih tam najde…«         Lk  10,40-42 
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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 !  
 

 
 

POTREBE SVETA - in TAIZÉ 

   Taizejska skupnost je ekumen-
ska kupnost bratov, ki jo je leta 
1944 ustanovil brat Roger Schutz 
(roj. 1915 v Ženevi). Bil je sin pastorja 
Reformirane Cerkve in je leta 1940 
tudi postal protestanski pastor.  
   Med vojno je videl stisko ljudi. 
Francija je bila razdeljena na okupirano 
in svobodno cono. Blizu meje na 
svobodnem ozemlju in blizu kraja 
Cluny, (kjer je med leti 910 do 
francoske revolucije 1789 deloval 
benediktinski samostan), je Roger v 
kraju Taizé leta 1942 skupaj s sestro 
Genovefo začel nuditi pomoč 
beguncem, predvsem Judom in 
otrokom, ki so bili vojne sirote.  

   Leta 1944 je 
skupaj s tremi 
pastorji naredil 

obljubo 
molitve in 

neporočenosti. Sprejeli so naziv 'bratje' 
(po zgledu nekdanjih menihov v 
Clunyu). Skupnost je naraščala in leta 
1966 štela 60 članov, vsi protestanti. 
Brata Roger in Max sta bila navzoča na 
II. Vatikanskem koncilu 1964 in takrat 
sta kardinal Roncalli in škof iz Autun-a 

dala soglasje, da se katoličani 
udeležujejo molitev v Taizé-ju. Leta 
1969 je prvi katoličan (s soglasjem 
škofa) bil sprejet v skupnost.  
   Nekatere protestantske skupnosti 
temu sicer niso bile naklonjene, toda 
skupnost je na tak način rasla in 
zbirala k molitvi, ki je bila skupno 

slavljenje Boga in molitev za 

edinost. Posebej so se odzivali 
mladi v času počitnic. Tako je v letu 
1970 Taizé obiskalo cca 2500 

mladih, v 
letu 1975 pa 
cca 40.000 
mladih, ki so 
tam preživeli 
nekaj dni v 

skupni molitvi in poglabljanju v 
Sveto pismo, da na tej osnovi 
postanejo graditelji edinosti in miru.  
   Danes skupnost šteje približno 100 

članov, cca 70 v Taizeju, majhne 

skupnosti pa so tudi v nekaterih drugih 

državah (Indija, Bangladeš, J. Koreja, 
Senegal, Brazilija, Kuba). Skupnost ob 

duhovnem vodenju skupin mladih in 

družin organizira tudi razna ekumen-

ska srečanja. Brat Roger je bil leta 2005 

umorjen (s strani psihično motene 
osebe) in sedaj vodi skupnost brat Alois 

Löser, Nemec po rodu.  
 
 
 

NAŠI MLADINCI V TAIZEJU 
 

   Tako kot vsako leto, smo tudi letos 
animatorji in g. župnik imeli namen, 
da se po uspešnem oratoriju podamo 
na slovensko obalo v Korte. Ker pa 

je bilo premalo prijav, je g. župnik 
predlagal, da namesto v Korte 
gremo na svetovno srečanje mladih 
kristjanov v Taize,Tam je te dni bilo 
več kot 1000 udeležencev. 
   Na romanje smo se Matevž, 
Timotej, Urban, g. župnik in jaz-
Nejc odpravili zjutraj ob 3h, saj smo 
imeli pred sabo 11 urno vožnjo. Od 
vseh postankov na poti do Taizeja 
nam bo gotovo najbolj ostala v 
spominu sveta maša v naravi pod 
vznožjem Mont Blanca na 
Francoski strani. 

 
   Po prihodu v Taize smo bili 
seznanjeni z bivanjem in dodeljene 
so nam bile službe delivcev večerje. 
Naš dan v Taizeju se začel z jutranjo 
molitvijo od  8.30h do 9h,  sledil je 
zajtrk, za tem pa Svetopisemske 
skupine, kjer smo se z mladimi 
večinoma iz Nemčije in Nizo-
zemske pogovarjali o prebrani Božji 
besedi. Skupinam je sledila pol urna 
opoldanska molitev in kosilo, nato 
pa prosti čas, ali razne delavnice do 
večerje ob 19h. Mi smo imeli tudi 
nalogo deliti večerjo.   
    Od 20.30h do 21h, je bila skupna 
večerna molitev, za tem pa  

priložnost za osebno molitev in 
priložnost za spoved.  

 
Za tako delovnim dnevom je bil čas 
prijetnega druženja, ki smo ga vsi 
mladi radi preživeli v območju 
namenjenem druženju imenovanem 
Oyak, kjer smo se srečevali z 
mladimi iz raznih dežel in ob 
kozarcu hladne pijače poklepetali, 
ter se končno odpravili spat.  
  Prosti čas v sredo smo izkoristili za 
obisk romarskega središča Paray le 
Monial, kjer je l. 1672 s. Marjeta M. 
Alacoque prejela razodetje o čaš-
čenju Jezusovega Srca. Tam nas je 
močno navduševala mogočnost 
cerkva tega mesta.            Nejc Hedl 

 nadaljevanje v naslednji št. SŽL 
 

 

  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

STAROST – Obstaja način, da spoznaš 
kako si star. Ča padeš in se vsi smejijo, 
vedi, da si še mlad. Če pa padeš in vsi 
panično pritečejo, vedi, da si star.  
 

IME – Katerih ljudi ne prenašaš, lahko 
spoznaš takrat, ko izbiraš ime za svojega 
otroka in nekatera imena takoj odkloniš.  
 

SAMSKI – ''Zakaj si ti še samski? Saj 
dobro izgledaš, imaš dober značaj, si 
gostoljuben, znaš kuhati …''  –  '' Za vse 
sem previsoko kvalificiran.''  


