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GLAVNA VRATA SO OZKA  
 

   Jezus nadaljuje s predstavitvijo pravil 
za Nebeško Kraljestvo. Ljudi zanima 
koliko jih bo zveličanih. Bog želi, da bi 
bili vsi. Rezultat pa bo vendar odvisen 
od človekovega sodelovanja. Jezus 
vabi: ''Prenehajte živeti povprečno, 
površno krščanstvo; prejeti zakramente 
in obiskati svete kraje, ni dovolj...''   
 

   Na razpolago sta 
dve poti. Ena je  
''široka'', kar pomeni 
pot sebičnosti. 
Druga je ''ozka'', ki 
pomeni v navezi z 
Bogom  pomagati 
sočloveku v stiski, 
vzdržati se 
obsojanja bližnjih, odpuščati brez 
omejitev, gojiti ljubezen. Težko je 
govoriti o pravi krščanski ljubezni 
brez žrtvovanja za druge.  
   Naša družba je zaznamovana z 
nagibanjem k temu, kar je bolj eno-
stavno in manj napora.  

 
 

   Jezus je za naše odrešenje izbral 
še kako naporno pot, ker ve, kako 
strašno je pogubljenje in kako 
velika je nevarnost. Zato on stori 
vse kar je potrebno, da se ohrani 
naša svoboda in se zagotovi 
možnost rešitve. Ob tem pa 
preostane naš delež sodelovanja.  
   Na koncu ne bodo šteli nobeni 
zemeljski naslovi, uspehi, medalje, 
pripadnost skupini itd. Štela bo 
ljubezen; udejanjena danes in v dneh 
zemeljskega življenja, v slavljenju 
Boga in v službi bližnjemu. Jezus 
tudi pove, da vrata ne bodo vedno 
odprta. Vrata v nebesa, to je on sam, 
ki omogoči vstop vsakemu, ki pride 
k njemu, se ga oklene in ga ne 
zapušča. Pomembno je vzdrževati 
stik z Njim. Zato nas že psalmist 
spodbuja: ''Če danes slišite Božji 
glas, ne zapirajte svojih src.'' (Ps 95,8) 
 

   Pravila Božjega kraljestva se 
morda zdijo zahtevna, toda neiz-
podbitno zagotavljajo večno srečo.  
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7.30 -  za žive in rajne farane  

10.30  za + Katjo in Branka Voda, Breznarjeve 
         in Otičeve 

PONEDELJEK,  22. 8. 
10.30 za + Katarino Žigart 

Devica  Marija Kraljica 

TOREK, 23. 8. 18.30 - za blagoslov v družni (Gungl) Roza iz lime 

SREDA, 24. 8.  
18.30 

za + Hermino Zabret 
molitev za družine NATANEL (Jernej), apostol 

ČETRTEK, 25. 8.   
18.30 

za + Jožico Jokan (osmina) 
 molitev za duhovne poklice Jožef Kalasanc, red ust 

PETEK,  26. 8.  
18.30 

za + Katico Fingušt 
 češčenje Najsvetejšega Zefirin, papež 

SOBOTA,  27. 8.  
18.30 za + Danijela Sušeca Monika, mati sv. Avguština 

NEDELJA, 28. 8. (Avguštin) 

22. MED LETOM   

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Terezijo in Janeza Horvat 

D O B R O V C E   

NEDELJA,  21. 8.  
21. med letom 

9.00 za + Silvestro Mauri 

NEDELJA, 28. 8.  
22. med letom 

9.00 - v dober namen 

KAPLJICA ROSE  
 

Boga ne prosim, da bi pred mano  

odstranil preizkušnje,  

ampak prosim za moč,  

da bi v preizkušnjah ohranil vero. 
Moutiou Adeniyi 

 

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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21. NEDELJA MED LETOM 

ODLOMEK  IZ  BOŽJE BESEDE 
 

…nekdo mu je rekel: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?«  

On pa jim je dejal: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, 

kajti povem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. 
 Lk  13,23-24 
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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 ! 
 

SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA 
Pastoralnega in 
Gospodarskega bo 
v sredo, 24. 8. ob 
19h v Maranati.  

 

ZAHVALA FARANOM. 
Proti vsem pričakovanjem ste mi v 

nedeljo, 7. 8. 
pripravili 

presenečnje s 
čestitkami, 

darili in 
pogostitvijo ob 70 letnici življenja. 
Iskrena hvala! Bon za romanje v 
Fatimo bom z veseljem uporabil 
(verjetno konec oktobra letos), da v 
tistem Marijinem svetišču posebej 
darujem zahvalno mašo za vas, kot 
sem to že storil prejšnji teden na 
kolesarskem romanju v Medjugorju.  

Bog vam povrni!                 žpk jože 
  

   V VEČNOST JE ODŠLA 
JOŽEFA JOKAN iz Črete. 

Molimo zanjo! 
 

MUSLIMAN ZGRADIL CERKEV 
 

   V kraju Veselo pri Bugojnem v 
Bosni so se dne 2. 8. 2022 po sveti 
maši in posvetitvi nove katoliške 

cerkve verniki toplo in prisrčno 
zahvaljevali možu v beli srajci 
gospodu Huseinu Samajiću, ki 
bogoslužju sicer ni prisostvoval, 
vendar brez njega ta cerkev ne bi 
stala. To je musliman, star 68 let, ki 
je doživljal vojno v Bosni. Ta vojna, 
ki je terjala cca 100.000 žrtev, je 
deželo močno razdelila na etnične 
skupine, ki so težko živele druga ob 
drugi. Zločini so bili z vseh strani. 
   Husein Smajić je uspešen podje-
tnik, poročen s katoličanko in s 
''sovražnico'', kot šaljivo sam reče, 
srečno živita že 45 let. Leta 2014 je 
po naključju odkril temelje 
srednjeveške katoliške cerkvice in 
sklenil, da bo blizu zgradil novo 
cerkev.  
   Delno so sodelovali tudi domači 
verniki, večino bremena gradnje pa 
je nosil sam. Škof - kardinal Vinko 
Puljič je novo cerkev posvetil.  
 

  
   Dobrotnik, ki je nekoč doživljal 
sožitje med pripadniki različnih 
verskih skupnosti, je bil ob trage-
dijah devetdesetih let notranje priza-
det in je želel nekaj narediti za 
blagor domovine in ljubezni do tega 
naroda. Z gradnjo cerkve je hotel 

doprinesti k sožitju med kristjani in 
muslimani.  

 Vir: www info chretienne,12 août 2022 
 

USLIŠANA PROŠNJA 
 

Brandon Blair je bil ameriški 
vojak v Iraku. V avgustu 2006 ga 
je ostrostrelec zadel v prsi.  
   Zaradi peščenega viharja je bilo 
treba čakati predno ga je helikopter 
odpeljal do bolnišnice. Takole se 
spominja: ''Krogla me je zadela v 
prsi. Ležal sem na pesku in vse kar 

sem 
zmogel, 

je bilo to, 
da sem 

odpiral 
oči in prosil Boga, naj me ohrani pri 
življenju.'' Neki drugi vojak je rekel, 
da je to čudež, ker nisem imel 
notranjih krvavitev. Brandon pa 
reče: '' Bog je gotovo uslišal mojo 
molitev.'' 
   V času okrevanja je padel v 
depresijo. Ob Psalmu 40 je našel 
spoznanje, da ni bil samo pred 
prepadom stiske, ampak tudi pred 
prepadom greha. 
   Brandon je postal pastor, da z 
življenjem, ki mu je bilo podarjeno, 
oznanja Evangelij upanja.  

Po: www.infochretienne,16. 8. 2022 
 

HVALJEN BODI GOSPOD,  

ker nas po Očetu poučuješ,  

da ne zaidemo na stranpota  

in nas nenehno usmerjaš k sebi. 

 

Gospod, želimo se ti zahvaliti,  

ker vse, kar imamo,  

prejemamo iz Tvojih rok. 
 

Preizkušaš nas  

kot se preizkuša zlato,  

da nas očiščuješ vsega,  

kar ni Tebi v slavo 

in osvobajaš vsega,  

kar nas navezuje na minljivost. 
 

Le preko preizkušenj 

spoznavamo,  da si Ti naša prava 

sreča in  edinstvena Ljubezen,  

ki jo je vredno izbrati  

in se ji podariti,  

da pridemo  iz sužnosti  

v svobodo Božjega otroštva.  
 

www cursillos-ca.-ephata 
 
 

 

  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

MLADOST– ''Ali ti je tvoj mož kdaj 
povedal, da je nekoč bil zaljubljen 
vame?'' – ''Ne naravnost, večkrat pa je 
omenil, da je v mladosti naredil več 
neumnosti.''  
TETA - Babica v trgovini reče vnuku. 
''Zdaj pa daj te reči teti, na blagajni.'' – 
Blagajničarka: ''Neverjetno koliko ne-
čakov in nečakinj imam od kar delam 
na blagajni.'' 
 

ZGODBE - Sin vpraša očeta: ''Očka, ali 
si ti bil nekoč pisatelj?'' – Oče: ''Ne. 
Kako si sploh prišel na to idejo.'' – Sin: 
''Mama je malo prej rekla, da si ti nekoč 
ustvarjal zgodbe.''  


