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SEDMA VELIKONOČNA NEDELJA 

 

''PRIŠLA JE URA !'' 
 

   Po Jezusovem vnebohodu se apostoli 
z Oljske gore vračajo v Jeruzalem. Pred 
njimi je neznana prihodnost, vendar pa 
so polni upanja. Po doživetju preiz-
kušnje velikega petka odkrijejo možnost 
nove boljše prihodnosti.  
   Podobno mi doživljamo težke tre-
nutke za katerimi pričakujemo ''boljše 
čase'' tako v osebnem in družbenem 
življenju kot v ževljenju Cerkve. 
 

 
 

   Jezusova molitev v današnjem 
evangeliju je kot molitev 'družinske-
ga očeta', ki pred svojim odhodom 
izkaže skrb za otroke in jim daje 
zadnja navodila. Ta molitev nam 
pomaga pripraviti se na prejem Sv. 
Duha, ki bo naš stalni spremljevalec. 
   Tudi Mojzes je pred odhodom na 

pot molil za ljudstvo, da jih je Božje 
veličastvo spremljalo v oblačnem 
in ognjenem stebru. Bližina Boga je 
tako osvetlila Mojzesov obraz, da 
ljudje niso mogli gledati vanj. To 
Božje veličastvo je potem ostalo z 
ljudstvom in napolnilo tempelj. 
 

Jezus se je z apostoli na gori v molitvi 
spremenil, da jih je svetloba sicer 
slepila, pa vendar razveseljevala.  
 

   Veličastvo Očeta in Sina nas po 
Svetem Duhu spremlja na naši 
poti do cilja. Jezus je to molitev 
izrekel pred trpljenjem. S tem je 
zagotovil Božjo skrb za nas, 
hkrati pa nas uči, kako naj se na 
prihodnost, ki nam je vedno 
uganka, pripravljamo: z molitvijo 
v Sv. Duhu, v ljubezni do Boga, 
sprejemanju Božje volje, tudi ko 
je zahtevna. Jezus ni molil 'joj kaj 

bo', ampak: ''Oče, zgodi se!'' kajti 
le zvestoba Njemu je popolno 
zagotovilo uspešne prihodnosti.  

  župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A   
sv. maše so v cerkvi brez prenosa na Fb  – 

 šmarnice so v Maranati in so prenašane na Fb 

NEDELJA, 24. 5.  

SEDMA VELIKONOČNA 
 Ned.  Druž. obvešćanja  

7.30 - za žive in rajne farane   

10.30 za + Stanka Predana ter Marijo in Ivana Pregla 

12.00  Šmarnice v Maranati / prenos na Fb 

PONEDELJEK, 25. 5 18.00  za + Alojza Greifa 

Urban I., papež 18.45  Šmarnice v Maranati  /  prenos na Fb 
TOREK, 26. 5.  18.00 - v zahvalo  

Filip Neri, duh 18.45  Šmarnice v Maranati  /  prenos na Fb 

SREDA, 27. 5. 18.00 - za blagoslov v družini 

Alojzij Grozde, muč 18.45  Šmarnice v  /  prenos na Fb 

ČETRTEK, 28. 5. 18.00 za + Sonjo Brglez in sorodnike 

German Pariški, šk 18.45 Šmarnice v Maranati /  prenos na Fb 

PETEK, 29.  5.   18.00 - v dober namen  

Maksim Emonski, šk 18.45  Šmarnice  v Maranati / prenos na Fb 

SOBOTA, 30. 5.  18.00 za + Magdaleno in Jakoba Gradišnika 

Kancijan, oglejski muč 18.45  Šmarnice v Maranati  /  prenos na Fb 

NEDELJA, 31. 5.  
BINKOŠTI  

 

Obiskanje Dev. Marije 

7.30 - za žive in rajne farane 

9.00 za + Jožeta Hozjana – prvo obhajilo; vstop omejen 

10.30 za + Jožeta in Ivanko Bandur 

12.00 Sklep šmarnic v Maranati /  prenos na Fb 

D O B R O V C E  

TOREK, 26. 5.  17.00  za + Dušana Horvata 

ČETRTEK, 28. 5.  17.00 za + Janeza Vidoviča 

KAPLJICA ROSE 
 

 Svoboda mnenja ni drugo kot 
maska, ko informacija nima 
trdne osnove in ko predmet 

pogovora niso dejstva. 
 

HannahArendt, filozof, + 1975 
 

 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

 

e-pošta: joze.soemen@triera.net;  
031 590 556; ℡: 02 60 54 021 

℡ Maranata 059 171 830  
splet: www.mc-maranata.com; 

 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  
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7. VELIKONOČNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  BOŽJE BESEDE 
 

Razodél sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. 
Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi.  

Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal,  
da bodo eno kakor midva.«.                   (Jn 17,6.11) 
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužja 
ostanejo v veljavi. Za vstop v cerkev 
je odprt samo glavni vhod. 
Verniki ob vstopu upoštevajo navodila: 
 zaščitna maska,  razkuževanje 
rok,  razdalja vsaj 1,5m za tiste, ki 

niso iz istega gospo-
dinjstva. To razdaljo 
je treba upoštevati 
tudi pri pristopu k sv. 
obhajilu in ob izhodu 
iz cerkve.  

 

PRVO SV. OBHAJILO bo  31. 5. ob 9h 
pod pogoji splošnih navodil za sv. 

maše. Vstop v cerkev bo 
samo za člane družin 
prvoobhajancev. 
 Ostali verniki ob tej uri 
ne morejo v cerkev, zanje 
sta sv. maši ob 7.30h in ob 
10.30h. 

 

BIRMANCI vabljeni na srečanje ta teden  
-na Dobrovcah v torek ob 16.30h v cerkvi, 
- v Slivnici v sredo ob 17.30h v cerkvi. 
Prosim, če je vsaj eden od staršev z njimi.   
 

ŠMARNICE in VEROUK. v dneh po 
Binkoštih (1.6. - 5.6.) se bodo veroučenci 
po razredih zvrstili na srečanjih, ki bodo 
v cerkvi in sicer vsak dan drugi razred. 
Tisti, ki so spremljali šmarnice, naj zraven 
prinesejo liste, ki so jih izpolnjevali. Vsaj 
eden od staršev naj bo z njimi:  
 V Slivnici: pri večerni sv. maši ob 18h  
 8. raz. vsi birmanci Dobrovški in 

Slivniški v ponedeljek, 1. junija. 
 4. raz. v torek, 2. junija. 
 5. raz. v sredo, 3. junija. 
 6. raz v četrtek, 4. junija.  
 7. raz v petek, 5. junija.  
  

 1. in 2. raz. skupaj v četrtek ob 17h. 

 

Na Dobrovcah bosta prihajala po dva 
razreda ob 16.30h. Srečanja so v cerkvi, 

tudi skupaj z vsaj enim od staršev  
 1. in 2. raz. v ponedeljek, 1. junija. 
 4. in 5. raz. v sredo, 3. 6.  
 6. in 7. raz. v petek, 5. 6. 
 
 

OBNOVA ŽUPNIŠČA je v teku. 
Prihodnjo nedeljo, na BINKOŠTI, 
bo pri vseh sv. mašah darovanje za 
obnovo. (Prva nedelja v juniju je kvatrna 
in bo darovanje za bogosolovje). 
Po zadnji objavi (na cvetno nedeljo) so 

darovali tekoče stroške 
in obnovo: ena oseba 
300,-€; 4 osebe po 200,-
€; ena oseba 150,-€; 5 

oseb po 100,-€; ena oseba 80,-€; ena 
oseba 70,-€; 4 osebe po 50,-€; ena 
oseba 40,-€; in ena 20,-€. 
   Vsem  darovalcem  iskreni  Boglonaj! 
 

ZAKRAMENT sv. zakona sta prejela 
 

BRANKO BREGANT in 
VILJEMKA HOČEVAR  
 

Zakoncema skrene čestitke! 
 

NOVI KRISTJAN je postal 
METOD KOVAČIČ iz Radizela. 

Srečnim staršem čestitamo! 
 

SVETA MAŠA ZBRALA 500 OSEB 
   Po tem, ko je spet bilo dovoljeno 
obhajanje sv. maš na prostem, ne 

pa še v cerkvi, je v mestu Chalons-
en-Champagne (200 km od Pariza) 
škof Mgr. Touvet maševal na 
parkirišču kapitol.  
   200 avtomobilov je čakalo začetek 
sv. maše, s skupaj cca 500 verniki. 

Da verniki ne bi izstoplili iz 
avtomobilov, je sv. mašo prenašal 
radio. Oblasti so ocenile, da je vse 
bilo v mejah dovoljenega tako glede 
sanitarnih določil kot omejitve 
tesnega druženja.  
 

 
 

Novinarji so vprašali za menje nekaj 
udeležencev in dobili odgovore:  
 »To je dobra ideja. Tako dolgo že 
nismo imeli sv. maše, ne evharistije, 
ki jo silno pogrešamo.«  
 »To pomeni, da smo ponovno 
zaživeli. Gre za pričevanje naše 
vere. Biti član Cerkve pomeni, da se 
zbiramo pri bogoslužju.«  
 »Dva meseca se nismo mogli 
zbrati pri sv. maši. Ta dopoldan je 
poživitev naše vere. Sv. maša nam 
silno manjka, saj je bistvena za naše 
za versko življenje.« 

www.infochretienne.com/18.5.'20  
 
 

PRIDI SVETI DUH, napolni naša 

srca in pošlji od zgoraj iz nebes 

žarek tvoje svetlobe.  

Pridi v nas, oče ubogih, pridi, 

delivec darov, pridi luč naših src, 

Tolažnik in Gospodar,  

cenjeni gost naših duš,  

pomirjujoča svežina,  

krepčilo v žalosti.  
 

Blažena luč, pridi ljubeče napolnit 

srca vseh vernih. Brez Tvoje 

božanske moči noben človek  

ni nič, in nič ni krepostno.  
 

Očisti kar je sprijeno,  

ozdravi kar je nerodovitno,  

zaceli kar je ranjeno, omehčaj 

kar je trdo, ogrej kar je hladno,  

zravnaj kar je krivo.  

Vsem, ki imajo vero in se zaupajo 

Tebi, podeli sedmero svetosti. 
 

 
 

Daj kreposti in uspehe, 

nakloni končno zmago,  

podeli večno veselje. Amen.         
www.facebook.com/notes/je-crois 

 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

PRVI – ''Veš, kako je bilo ime prvemu 
Kitajcu, ki je bil okužen s korona-
virusom?'' – ''Hap-Chi.'' 
 

KORONAVIRUS – Splošno navodilo: 
''Ne družite se s pozitivnimi osebami.'' 
 

REFORMA – Politiki se ukvarjajo s 
preureditvijo Pokojninske reforme. 
Kitajci so pokazali kako se to rešuje. 


