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20. med letom  

 
 

OGENJ  NA  ZEMLJI  
 

   Jezus svoje delovanje na zemlji 
navezuje na moč ognja. Že Janez 
Krstnik je napovedal, da bo Mesija 
prišel in krščeval z 'ognjem Svetega 
Duha'. Ob Binkoštih se nad apostoli 
pojavili ognjeni plameni.  
   S krstom se Jezus ne potopi le v vodo, 
ampak se iz ljubezni do ljudi ''potopi'' 
v trpljenje, s katerim bo rešil svet. 
 

 
 

    Dva učenca odprta za Jezusov 
načrt odrešenja že gledata v 
izpolnitev programa – v nebeško 
kraljestvo. Jezus jima reče: ''Ali 
moreta piti kelih in biti krščena z 
ognjem kakor jaz?'' Brez iskanja 
olajševalnih okoliščin sprejmeta. 

   Samo v povezanosti z Jezusom 
in hoji za njim ljudje zmoremo 
njegovo ljubezen prinašati v svet.  
   Jezus blagruje tiste, ki v zvestobi 
Evangeliju delajo za mir, okolje pa 
jih zaradi zvestobe Evangeliju ne bo 
vedno razumelo. Celo najbližnji jih 
bodo zavrgli, toda zvestoba Jezusu 
in njegovemu križu bo delavcem za 
mir vir poguma in moči ter pot do 
zmage.  
   Graditi novo civilizacijo na moči 
ljubezni je nujnost in velika bitka 
v notranjosti vsakega človeka. 
Jezus se pri tem poveže z ljudmi  
na način družinskih odnosov, kjer 
je vzajemna odgovornost sama po 
sebi razumljiva.  
   Jezus trpi tudi v tem, da vidi 
trpljenje Njemu zvestih, vendar 
jim hkrati zagotavlja konec 
trpljenja, za tem pa srečo brez 
konca. Tako se Njegov ogenj 
ljubezni razplamteva v nas in vodi 
do popolne zmage.  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA     

NEDELJA,  14. 8.  
20. MED LETOM   

7.30 -  za žive in rajne farane  

10.30  za + rajne Juričeve 

PONEDELJEK,  15. 8  7.30 -  za žive in rajne farane 
VNEBOVZETJE DEV. 
MARIJE 10.30 

za + Franca Zupaniča in starše  
        ter družino Muzek 

TOREK, 16. 8. 
18.30 za + Marijo Koren Rok, romar,spok 

SREDA, 17. 8.  
18.30 za + Jožefo Vihar (osmina) Evzebij, papež, muč  

ČETRTEK, 18. 8.   18.00  Molitev za duh. poklice pred Najsvetejšim 

Helena, (Alenka) cesarica 18.30 
za + pok. Žnidarič, Drozg, Rudija Kaiser  
        in sestro Anico 

PETEK,  19. 8.  
18.30 

za + Cvetko in Jožefa Markiča 
 češčenje Najsvetejšega Janez Eudes, duh. 

SOBOTA,  20. 8.  
18.30 za + Martina Auguština 

Bernard, opat,  cer. uč . 

NEDELJA, 21. 8.  
21. MED LETOM   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + Katjo in Branka Voda, Breznarjeve 
        in Očtičeve 

D O B R O V C E   

NEDELJA,  14. 8.  
20. med letom 

10.00 
slovesnost Marijinega Vnebovzetja –  brat Luka,  
- za krajane Drav. Dvora, Skok in Dobrovc 
 - za blagoslov v družini 

PONEDELJEK 
VNEBOVZETJE Dev. M. 9.00 

za + Antona Pleteršek ter rajne iz družin  
        Pleteršek in Sagadin 

NEDELJA, 21. 8.  
21. med letom 

9.00 za + Silvestro Mauri  

KAPLJICA ROSE  
 

Kdor sledi Mariji, ne zgreši poti,  

Kdor se njej priporoča, ne bo obupal, 

kdor misli na Marijo,  

ne zaide  v zmoto.                 sveti Bernard  

 

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  BOŽJE BESEDE 
 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Prišel sem, da vržem 
ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel! Moram 
pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni! 

 Lk  12,49-50 
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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 ! 
 

ZAKRAMENT SV. ZAKONA SO PREJELI 

ALEKSANDER BRGLEZ IN 

MOJCA ROJKO 
ter  

 ROBERT RAJH IN 

SIMONA HORVAT 
Srečnim zakoncem 

blagoslov in iskrene čestitke! 

 

NOVI KRISTJANI 

JERNEJ JERNEJŠEK iz Radizela in 
FILIP TESANOVIĆ iz Raven na Kor.  

 Srečnim staršem čestitamo!   
 

  V VEČNOST JE ODŠLA 
JOŽEFA VELE iz Radizela. 

Molimo zanjo! 
 

MARIJA V NEBESA VZETA 
 

   Belgijski teolog Charles André-
Sohier pravi: ''Največji in najstarejši 
Marijin praznik je praznik Marije 
Božje Matere, ki ga obhajamo 1. 
januarja. Če se Marijino Vnebo-
vzetje obhaja bolj slovesno, je to 
zato, ker je ta praznik polni razcvet 
Marijinega Božjega Materinstva.''  
   Marijino Vnebovzetje je razširitev 
obhajanja   Jezusovega   vstajenja. 
Marija je umrla, kot že pred njo njen 

Sin. Jezus je umrl in vstal z dušo in 
telesom ter se kot prvi vrnil k Očetu. 
Marija mu sledi kot jutranja zarja 
zmogoslavne Kristusove Cerkve, 
popolna podoba  poveličane Cerkve. 
 

   Jezusovo vstajenje od mrtvih je 
središče naše vere. Pravi smisel 
Njegovega vstajenja je, da podobno 
vstajenje nakloni tudi nam ljudem. 
Tako ima Marijino Vnebovzetje 
izhodišče v Jezusovem vstajenju. 
Obhajamo torej Veliko noč, podalj-
šano v Mariji – in tudi v nas, da se le ob 
njegovem prihodu oklepamo Njega. Ta 
povezanost z Gospodom je zvestobi 
Božji besedi.  

   Ko nekdo 
Jezusu reče: 
''Blagor ženi, te 
je rodila…'' 
Jezus odgovori 
''Še bolj pa 
blagor tistim, ki 
Božjo besedo 
poslušajo in 
ohranijo.''  
 

   Božično jutro 
nam sporoča, da je Marija vse 
besede ''ohranila v srcu''. Njena 
veličina je rastla s poslušanjem: več 
Božje besede je slišala, več je je 
sprejela vase. Marija je v polnosti 
učenka svojega Sina; od rojstva, 
oznanjenja, Kalvarije, vstajenja, do  
konca zemeljskega življenja.  
   Mi živimo v istem svetu kot 
Marija; v svetu, ki potrebuje Boga 
za svojo rešitev. Marija ga je dala, 

Naše poslanstvo je, da prinašamo 
svetu Boga. To je pot, da bo slava 
vstajenja in nebeške sreče zajela 
tudi nas.                        po:  www.kerit.be 

 
ROMANJE  V  MEDJUGORJE 

 

   Številni ljudje romajo na razne 
kraje in na različne načine in 
pogosto to ne vzbuja pozornosti 
okolice. Pričakoval sem da bo po 70 
letih mojega življenja in 40-tih letih 
duhovništva  tudi moje romanje s 
kolesom v Madjugorje neopazno.  
   Zmotil sem se, saj je v nedeljo, 7. 
8. po maši bilo znano vsem ljudem. 
Nekateri so zmajevali z glavo, drugi 
zagotavljali molitev, bolj ali manj pa 
se vsi priporočili tudi moji molitvi.  
   Tako sem ob 14h krenil v smer 
Samobor, prenočil v župnišču, v pone-
deljek pa nadaljeval do Udbine.  
   V torek zvečer so me kot svojega 
sprejeli br. frančiškani v Sinju. 
Tam je bil tudi fra. Marinko, župnik 
iz Medjugorja. Večerno sv. mašo 
smo v nabito polni cerkvi obhajali 

pri oltarju romarske 
Marije Sinjske. V 
sredo ob 14h sem bil 
pri Mariji v 
Medjugorju. Bogu 
in Mariji hvala za 
srečno potovanje, 
hvala vsem, ki ste me 

dobrohotno spremljali in posebej 
hvala faranu Mitju, ki je z avtom 
prišel po mene v Medjugorje.  

   K obilnim milostim, ki sem jih bil  
deležen na samem potovanju, ob 
srečanju z ljudmi in na romarskem 
kraju, se bomo še vrnili.               žpk 

 
SLAVIMO TE, MARIJA,  
 

blažena luč vere. 

Po tvojem Vnebovzetju je  

Oče Usmiljenja Tvoje telo in 

dušo oblekel s sijajem 

edinstvenega dneva vstajenja.  

    Okrepi našo vero,  

    naj prežema naše misli, besede  

    in delovanje  v službi svetu. 
 

Daj nam solidarnost z vsemi 

trpečimi in vztrajnost moliti za 

mir, kajti Ti si Mati usmiljenja.  
 

Slavimo te, Mati, ki si stala pod 

križem; zvesta Devica,  

Mati Cerkve.  

Nauči nas služiti iz Ljubezni.   
 

www.congresmisericordefrance.catholique. 
 
 

  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

VODA – ''Sploh se več ne tuširam.'' – 
''Zakaj pa?'' – ''Skrbi me, da bi kmetom 
zmanjkalo vode za živino.'' 
 

POTOVANJE – ''Bral sem, da letos več 
ne bom mogel potovati.'' – ''V horo-
skopu?'' – ''Ne, v moji bančni knjižici.'' 
 

OČE da navodilo svojemu sinu: ''Ko bo 
mama prišla od frizerja, je reci, da je 
čudovita, ne glede na to, kako bo 
izgledala.''  


